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 لمقد ةا

عالم اليوم هو عالم االتصال، وبه اقتربتت المستافات وتالشتت الحتدود، أمتام تفاعتل البشتر 

في ظل وجود الفضائيات واإلنترنت والهواتف الجوالة . وبتات علتم االتصتال الجمتاهيري 

التتتي تعمتتل علتتى مستتايرة تطتتور تكنولوجيتتا االتصتتال وتأثيراتهتتا فتتي  متتن العلتتوم المتناميتتة

 المجتمعات اإلنسانية.                                                                

وشهد الوطن العربي اهتماماً متزايداً بعلم االتصال الجماهيري مع افتتاح العديد من أقستام 

عالم واالتصال في التوطن العربتي. وابتتدأ األكتاديميون فتي الصحافة واإلعالم وكليات اإل

إثراء المكتبة العربية بكتب حول االتصال وتأثيراته وهنتا  العديتد متن الكتتب التتي تحمتل 

 عناوين مدخل إلى االتصال أو مقدمة في علم االتصال... إلخ.

اً  إلتى المكتبتة ولعل في كتابنا هذا الذي يحمتل عنتوان االتصتال الجمتاهيري إستهاماً جديتد 

العربيتتة، وخصوصتتاً أنتته أول كتتتاب فتتي االتصتتال الجمتتاهيري يحتتتوي علتتى فصتتل حتتول 

االتصتتال فتتي التتتراث العربتتي، وهتتو أول كتتتاب فتتي التتوطن العربتتي كتتذلك يحتتتوي علتتى 

التعريتتف بنمتتاذج االتصتتال العربيتتة. وهتتو أول كتتتاب يشتتتمل علتتى فصتتل عتتن الضتت وط 

تكنولوجيتتا بتتث لك باشتتتماله علتتى فصتتول تتنتتاول والمتتؤثرات علتتى العمتتل اإلعالمي،وكتتذ

 واإلنترنتت الوستائط االتصتاليةفيي مجيال االتصاالت والبيانات وميادين ثورة التكنولوجيا 

يكون متابعاً ألحدث تطورات تكنولوجيا االتصال التتي شتهدناها فتي مطلتع القترن الحتادي 

واعترف أن فصوالً منته كنتت والعشرين . وبذا أرى أنه إضافة جديدة إلى المكتبة العربية 

قد نشرتها سابقاً وألنها ضرورية وأساسية لهذا الكتاب فقد أعدت نشرها مع تعديالت تخدم 

 هدف الكتاب، وهي تفي بال رض المطلوب وال لزوم إلعادة كتابة ما قمت بكتابته سابقاً.

يوسف  وال يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساعد في إنجاز المخطوط ، وخصوصاً 

وفتتؤاد خصتتاونة التتذي ستتاعد فتتي إعتتداد رستتوم  ، هاراجعتت ين ذلتتال ونتتداء مشتتعل  حمتتدان 

تحملتتا عتبء رقتن  اللتتين ورغتدة العيستاوي ومنتهتى الشتامي   ،وتصميم ال تالف النماذج

 فللجميع الشكر على ما بذلوه من جهد . ،  المخطوط وتصحيحه

 آمل أن يكون في هذا الكتاب ما هو نافع.

 لي التوفيقوهللا و

 صالح خلي  أبو أص ع
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 األول الفصـ  1
 

 

 االتصال عمليات  

 " الجماهيري إلى االتصال الذات  االتصال  ش "
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 األول الفصـ 

 االتصال عمليات

 " الجماهيري إلى االتصال الذات  االتصال  ش "
 

 امترأً  نتخيتل أن يمكتن لفهت ، االتصتال علتى يقتوم عتالم ، نعيشته الذي العالم هو هذا       

أو  ، ،أو الجامعتة المدرستة أو ، ، أو العمتل المنتزل فتي كتان ستواء اتصتال بتدون يعتي 

 إذن فلنتدخل . اتصتالية نشتاطات هتي البشر في معظمها نشاطات إن أو السوق ... الملعب

 . االتصال عالم إلى

 تعري  االتصال:

اص، بنقتل رستالة تحمتل المعلومتات االتصال عملية ديناميكية يقوم بها شخص متا/أو أشتخ

واألفكار أو اآلراء أو االتجاهات أو المشاعر إلى اآلخرين، لتحقيق هتدف متا، عتن طريتق 

تا  الرموز،لتحقيق استجابة ما، فــي ظرف مـا ) أو سياق / بيئتة اتصتالية( ب تل النظتر عم 

 قد يعترضها من تشوي .

وهتتتتذا التعريتتتتف يشتتتتتمل علتتتتى مجموعتتتتة متتتتن 

 العناصر:

:  وهتتذا يعنتتي  Processن االتص  ال عملي  ةإ. 1

بأنتته سلستتلة متتن العمليتتات أو األحتتداث المستتتمرة 

المتحركة دائماً تجاه هتدف متا، ذلتك ان االتصتال 

ليس كياناً جامداً وثابتاً في دنيتا الزمتان والمكتان، 

ولكنتتته عمليتتتة ديناميكيتتتة يتتتتم استتتتخدامها لنقتتتل 

كة المعاني والقيم االجتماعيتة والخبترات المشتتـر

(1.)  

 

: أي عملية اتصالية تتم بوجود المتصتل Communicatorباالتصال( قائم . المتَِّص  )ال2

وهو من يقوم باالتصال وقد يكون شخصتاً عاديتاً أو معنويتاً )مؤسسة/شتركة/وزارة..الخ(، 

وهتتو الطتترف التتذي يبتتادر باالتصتتال إذ يقتتوم بتوجيتته رستتالته إلتتى شتتخص أو أشتتخاص 

 عديدين.

:ونعنتتتتي بهتتتتا المعلومتتتتات واألفكتتتتار أو اآلراء أو المشتتتتاعر أو Message . الرس    الة3

االتجاهات التي يرغب المتصل بنقلها إلى اآلخرين عبر الرموز ) لفظية أو غير لفظيتة (، 

التي قد تكون صوتية مثل الكالم، أو صتورية مثتل الكتابتة، أو حركيتة مثتل اإلشتارات، أو 

ناً من أكثتر متن نتوع  متن أشتكال الرمتوز لونية كالصور واألفالم، أو ان تكون خ ليطاً مكو 

 هذه.
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: ونعني بالمتلقي هنا )اآلخر /اآلخرين( الذين يتلقون الرسالة سواء Receiver. المتلق  4

 أكان المتلقي فرداً أو جماعة أو جماهير. 

: أي عملية االتصال التي يجريها المتصل  وتكون لهتدف متا قتد يكتون Target . الهد 5

ر علتى أفكتار أو مشتاعر أو اتجاهتات أو آراء المتلقتين للرستالة ، أو إلنجتاز مصتلحة للتأثي

 وتحقيق حاجة .

: يتتم نقتل الرستتالة عتن طريتق وستيلة متا، وفتي حالتتة Medium نق   الرس الة . وس يلة6

االتصال الشخصي يتم نقلها عن الطريق الشفوي، وفي حالة االتصتال الجمتاهيري قتد يتتم 

و المجلة أو الجريدة أو اإلذاعة أو التلفزيتون أو الستينما أو اإلنترنتت أو نقلها عبر الكتاب أ

 الهاتف الجوال.

:يهدف المرسل إلى تحقيق تأثيره عبر Feedback . االستجابة /الرجع /التغذية المرتد 7

حصوله على استحابة لرسالته تسمى الرجع أو الت ذية المرتدة ، فحينما تسأل شخصتا عتن 

جيبك، وحين يشرح المعلم الدرس يتوقع من تالمذته أن يفهموا متا شترحه شيء تتوقع أن ي

واإلجابة علتى أستئلته، وحتين يعلتن التتاجر عتن بضتاعته فتي التلفزيتون بتكلفتة عاليتة فهتو 

 يتوقع أن تزداد مبيعاته.

:  كتتل عمليتتة اتصتتالية لهتتا ظرفهتتا Context . الظ  ر  أو الا  ياق / ال يال  ة االتص  الية8

فيه، وهذا الظرف له تأثيره في طبيعة االتصال ونوعية رسائله، فالطالب الخاص الذي تتم 

يقدم موضوعا ما بطرق مختلفة فإذا عرضه على أستاذه فانه يختلتف عتن طريقتة عرضته 

 على والده أو زمالئه.

: مهما كان نتوع عمليتة االتصتال أو مستتواها أو الوستيلة المستتخدمة Noise. الت ويش9

يتخلتل العمليتة االتصتالية. إذ ان هنتا  بعتل عناصتر التشتوي  يوجد دوما عنصتر ستلبي 

التي يحتمل أن تتداخل في العملية االتصالية التتي قتد تترتبط بإحتدى العناصتر الستالفة ممتا 

 يؤثر في نجاح العملية االتصالية.

( بعناصتره David Berlo, 1960()2ويمثل النموذج التالي الـذي اقترحه دافيد بيـرلـو )

وهـي المصتدر ) المتصتل( والرستالة )المضتمون ( والقنتاة )الوستيلة( والمتلقتي) األساسية 

 الجمهور( أية عملية اتصالية .

 

 
 

 

 رسالة

 

 

 الوسيلة/القناة

 

 

 

 

 

 

لمتلقي ا

 المستقبل

 

المصدر 

 المرسل

 David Berlo  بيـرلـو دافيدنموذج 
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عمليتتتة االتصتتتال بأستتتئلته المشتتتهورة   Harold Lasswellولختتتص هارولتتتد الستتتويل 

 (:3التالية)

 ?Who ؟ هو من

 ?  Says What ؟ يقول ماذا

   ? In which channel  ؟ يلةوس بأي

 ?To Whom ؟ لمن

 ?With what effect    ؟ تأثير وبأي

 أن بستاطة وبكتل ويمكننتا ، حولنتا فيمتا عليهتا والتعترف االتصال عملية فهم يمكننا وهكذا

 ، وأصتدقائنا أهلنتا متع نتحتدث الستابقة حينمتا عناصترها ونكتشتف االتصتال عمليتة نحلتل

 . اإلعالم وسائل إحدى الينا تنقله ما نشاهد أو نقرأ أو نستمع وحينما ، اليهم نستمع وحينما

مختلفتة .  بأشتكال األداء حيتث متن تتتم أن ويمكتن ، مستتويات عتدة ذات عمليتة واالتصتال

 . بالتفصيل كلــه لذلك نتعرض وسوف

    

    

 : االتصال  اتويات

ليتة لالتصال من حيتث حجتم المتعتاملين فتي عم مستويات أربعة هنا 

 : االتصال وهــي

  Intra Personal Communication :    الذات  االتصال : أوالا 

عقتل  داخـل مكانهــا وتأخـذ تتفاعل التي االتصالية العملية وهو        

 فيهتا يتتـم بتـحتة شتـخصية عمتـلية اذن فهتتـي   نفسـتتـه المترء

 (4لذاته ) مخاطبةاإلنسان

 المتـرات متـن كتـم سـتـندر  نفستـنا،أ فتي النظتر أمتـعن ا ولتو          

 ، العـمتـل فتـي قضيـتـناه أنفسنا على يوم بمـحاســبة نقـوم حيـنما الذاتي االتصـال نسـتخدم

 فيه سنتخذ أمر  في بالتفكير ، عليـنا عزيز شـخص مـع حـديث نتيـجة أنفسنا بمحاســـبة أو

 ال الذاتي االتصال هـذا ان . نامشكلت عليه نطرح مهم شخص للقاء أنفسنا تهيئة أو ، قراراً 

 الرمتوز نفتس نستتخدم فيته ونحتن ، ذاتتي أنته ستوى األفتراد بتين االتصتال نـعت يختلتف

ودراستته تتدخل فتي مجتال    متكاملتة اتصتالية كعملية ذواتنا في يتم ... باآلخرين لالتصال

 علم النفس .

 

 InterPersonal :  األش  خا  ب  يش االتص  ال : ثاني  اا   

Communication   

 باتصال ويعرف ،  الناس بين يحدثمباشر اتصال وهو            

 أكثر أو شخصين بين لوجه وجهاً  ويتم Face to Face المواجهة

 االتصال هذا ويتيح ، الخمس حواسنا نستخدم أن فيه يمكن حيث ،
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 والتعترف األشتخاص هتؤالء بين التفاعل

 . المتلقتي من( Feed back) الرجع على

 أشتكال أفضتل هتو الشخصتي واالتصتال

تتـر إذ االتصتتال  للمتُصتتل)القائم يُوفـ 

 الفتوري التعـتتـرف فرصتتة باالتصتال(

 علتى رستالته تتأثير متدى علتى والمباشتر

 تصتبح ثتم ، ومتن  ))المتلقتي بته المتََصل

 لتعتديل ستانحة المتصتل أمتام الفرصتة

 تصتبح بحيتث وإعتادة توجيههتا رستالته

 .(5) إقناعا أو فاعلية أكثر

 

             Medio Communication : الوسط  االتصال:اثالث  

 إذ االتصتال، متن نتوعين اً بتينوستط يقع ألنه الوسطي باالتصال النوع هذا يُسم ى         

 وبتين ، لوجته  وجهتاً  يتتم التذي األشتخاص( بتين المواجهتة ) االتصتال اتصتال بتين يقتع

 يشتتمل النوع وهذا .(6) المباشرة ةالمواجه هذه مثل فيه تتم ال الذي الجماهيري االتصال

 واالتصتال ، األشتخاص بتين الستالفين : االتصتال النتوعين خصتائص متن بعتل علتى

 . الجماهيري

 ، الهتاتف مثتل أخترى إلتى   نقطتة متن الستلكي االتصتال علتى الوسطي االتصال ويشتمل

 التدائرة ذات والتلفزيونيتة العائليتة واألفتالم ، والترادار ، المتحتر  والراديتو ، والتتلكس

  .وغيرها واإلنترنت الم لقة

 المواجهتة اتصتال خصائص بين يجمع الذي االتصالي النمط هذا وتتمثل خصائص        

 المواجهتة )بتين كاتصتال يكتون الوستطي االتصتال: يلتي فيمـتـا ، الجمتاهيري واالتصتال

 - واحتداً  شخصتاً  المتلقي يكون  ال الب وفي- قليل للرسالة المتلقين عدد أن اذ األشخاص(

 محظتورة فهتي ، ختاص طتابع ذات الرستالة وتكتون ، للمتصتل معتروفين يكونون وكذلك

 ومرتبطتون مشتتركة ثقافتة ذوو عادة في عملية االتصال هذه والمشاركون ، التعميم على

  Unstructured  البناء محكم غير الوسطي االتصال يكون ما وغالباً  ، شخصي باتصال

نتاء أنته ال قواعتد للعمليتة االتصتالية وال لشتروطه إرستال الرستالة أو والمقصود بمحكتم الب

 توقيتها أو نمط إعدادها .

 

 أن يمكتن  إذ : الجمتاهيري االتصتال خصتائص بعتل الوستطي االتصتال يمتلتك         

 بعضتهم عن مكانياً  بعيدين به المشاركون يكون أن ويمكن ، متجانس غير جمهوره يكون

 بسرعة تنقل الرسالة فان وكذلك . متعددة أماكن في الرسالة نفس نيستقبلو حيث ، البعل

 مؤسسة في عامالً  يكون أو عادياً  شخصاً  المتصل يكون وقد . واحد آن في األفراد وتصل

 مثتل االتصتال وهتذا ، التكتاليف باهظتة اتصتال قنتوات يستتخدم أنته إال ، يكــتـون ال أو
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 الرستالة نقتل في ميكانيكية(-)إليكترونية فنية معدات استخدام فيه يتم الجماهيري االتصال

ومن أمثلته االتصال الهاتفي بصديق في دولة أجنبية ، أو تواصل تاجر مع تاجر آخر في .

 دولة أخرى .

 Mass Media Communication :  الجماهيري االتصال:دابعا

 

 ويتميتز . ةالجماهيريت اإلعتالم وستائل باستتخدام تتتم التتي االتصتال عمليتة هتو         

 وهو جمهورعريل الجمهور إلى   الرسائل توصيل على قدرته في الجماهيري االتصال

 ، باالتصتال للقتائم معتروفين غيتر وألفتراد ، والمستتويات االتجاهات متباينحيثما يكون  

 وعلتى ، عتام رأي خلق على قدرة مع ، مدهشة وبسرعة اللحظة نفس في الرسالة تصلهم

 المعتارف نقتل علتى والقتدرة ، أصتالً  موجتودة غيتر الستلو  متن اطوأنمت اتجاهتات تنميتة

 . والترفيه والمعلومات

 الرستائل نقتل علتى مقتدرة لهتا الوستائل التتي تلتك الجماهيريتة اإلعتالم وتشتمل وستائل

 باستتخدام االتصتالية مقتدرتها وتتمثتل ، النتاس متن كبيتر عتدد إلى  مرسل من الجماهيرية

 والراديتو والستينما والكتتب والمجتالت الصتحف مثتل يتةإلكترون أو ميكانيكيتة معتدات

 . (7)والهاتف الجوال واإلنترنت والتلفزيون

 

 : وتقّد ها الجماهيري االتصال وسائ  نمو عوا  

 واجتماعيتة تاريخيتة ظتروف ظتل وتطتورت فتي وسائل االتصال الجماهيري نمت        

 لوجتود االتصتال الجمتاهيري هتاتوفًر الواجتب األساسية الشروطو ومن العوامل . ودولية

 : يلي ما إلى   اإلشارة يمكننا

 تكنولوجيتا علتى للحصتول التالزم التمويتل تُتوف ر  : تين ة اقتصا ية قاعد  وجو  :    أوالا 

 الالزمة األساسية البنى وجود وكذلك ، والتلفزيون اإلذاعة ومحطات كالمطابع ، االتصال

 المطبوعتة للوستائل التوزيتع عمليتات يستهل اممت والكهربتاء والنقتل ، الطترق شتبكة مثتل

 واإلنرتت .  والمرئية المسموعة لإلذاعتين والبث

 المعلومات إنتاج بإمكانها يكون بحيث المجتمع : ف  وثقافية علمية قاعد  وجو  : ثانيــاا 

 فالعالقتة ، المجتمع أفراد بين التعليم زيادة المجال هذا في ويدخل ، واستهالكها وتوزيعها

 اإلعتالم وستائل تقتدم متع طرديتاً  تتناستب التعلتيم وزيتادة والثقتافي العلمتي المستتوى نبتي

 توزيتع أن نجتد المثتال ستبيل فعلتى . لهتا الجمهتور استتهال  حجتم زيتادة ومع الجماهيري

 األميتة فيهتا تستود التتي المجتمعتات فتي كبيتراً  انحداراً  ينحدر والكتب والمجالت الصحف

 . التعليم نسبة زديادا مع التوزيع يزداد بينما

 اإلعتالم وستائل أن ذلتك :  المجتم ع ف   الا كانية الكثاف ة   ش  عق ول ق دد : ثالث ـاا 

 ستكانية كثافتة إلتى   يحتتاج بفاعليتة الوستائل تلتك وتش يل ، باهظة تكلفة ذات الجماهيري

 يتدةجر تتنجح أن يمكن لماذا نفهم أن ويمكننا . اإلعالمية الوسائل نتاج تستهلك  أن يمكنها

 ضتمان أن ذلتك . القريتة فتي محليتة جريتدة تفشتل أن يمكتن بينمتا ، المدينتة فتي محليتة
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 ال والتتي ، تكاليفهتا ت طية على المقدرة في يتمثل استمرارها

 ستوقاً  كذلك لها يضمن مما ، التوزيع من أدنى بحد إال تتحقق

 . لإلعالنات جيداً 

 المجتمعتات ففي : الرأي حرية  ش  الئم  ناخ توفر : دابعـاا 

 والرأي الرأي إلظهار المجال تتيحو التعبير توفر حرية التي

 عتن تعبيتراً  وأكثر تقدماً  أكثر اإلعالم وسائل أن نجد ، اآلخر

تا ، وآرائهتم النتاس مصتالح  ، شتعبية الوستائل لهتذه يتوفر مم 

م واستع جمهتور لهتا يكتون بحيتث  ويعطيهتا ، وجودهتا يتدع 

 . أدائها وتطوير قدمهات سبل عن وللبحث ، للبقاء مبرراً 

 

 : لالتصال المتاحة التكنولوجية اا كانيات : خا اـاا 

 فتإن واإلنترنتت، المطتابع أو الصتناعية األقمتار أو الهاتف أو بالبرق متمثلة أكانت سواء 

 الجماهيري. االتصال عملية وتطوير دعم في سيسهم توفرها

 

 . 

 تاديخية نظر  : الجماهيري االتصال تطود 

 

 تاريخيتة أستباب عتدة هنتا ،  الستالفة الشتروط ظتل فتي الجماهيري االتصال وسائلنمت 

 متن قترنين ختالل تطورهتا تتبتع ويمكتن . العالم في كبرى اتصالية ثورة إحداث إلى  أدت

 . العشرون والقرن عشر التاسع القرن وهما .الزمان

 

 : ع ر التاسع القرن ف  االتصال وسائ  تطود  -أوال (  

 ونمو ازدهار عشر التاسع القرن في الجماهيري االتصال ونمو ازدهار واكب لقد          

 متن رافقهتا ومتا الصحافة صناعة

 أدى القترن ذلتك ففتي. ختدمات

 تقنيتتات فتتي المستتتمر التحستتين

 تقليتل متن عنته نتج وما ، الطباعة

 وتحستين الصتحف إنتتاج تكلفتة

 الصتحف شتعبية إلتى   إخراجهتا

  . عام بشكل المطبوعة والوسائل

 الختدمات بعتل أن نجتد كتذلك

 للصتتتحافة المستتتاندة األساستتتية

 قتد واالتصتال الستلكي والالستلكي

 . القترن هتذا فتي وتطتورت نشأت
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 عشتر التاستع القترن فتي وتتوفرت والمبتكترات االكتشتافات وقعتت المثتال ستبيل وعلتى

  : التالية الخدمات

لمطبعتة المتدارة بالطاقتة تطوير طريقة تقنيات الطباعة) اختتراع فريتدر  كوينت  ل - 1

 (. 1886( واختراع مطبعة لينوتايب ) 1848( واختراع المطبعة الدوارة )1811

( التتتي  1876( ثتتم وستتائل المواصتتالت الستتلكية)1837/1899اكتشتتاف البتترق ) - 2

  أسهمت في تطوير صناعة نقل الخبر .

أستعار تطوير طريقة تصنيع الورق متن معجتون الخشتب ، ممتا أدى إلتى رختص  - 3

 الورق وتقليل تكاليف المطبوعات .

( 1884مما أدى إلتى استتخدام التصتوير) 1830/    1824اختراع التصوير عام  - 4

 في الصحافة مما جعلها أكثر جاذبية للقراء .

( 1835إنشاء وكاالت األنبتاء العالميتة التتي تقتدم ختدماتها إلتى الصتحف هافتاس ) - 5

 (    .1851( رويترز )1848اسوشيتد برس )

تحسين شبكات الطرق والمواصتالت التتي أستهمت فتي تتأمين أداء أفضتل لتوزيتع  - 6

 الصحف والكتب .

 إنشاء مؤسسات مختصة لتوزيع الصحف . - 7

 ظهور اإلعالن في الصحافة الذي أم ن مصدراً تمويلياً هاماً لها . - 8

 .1895/   1891اختراع السينما  - 9

  

 التذين النتاخبين نطتاق واتستاع السياستية الديمقراطيتة نمتو ذلتك كتل إلتى   أضتفنا وإذا     

 تكفل التي القوانين صدور من ذلك رافق ما و ، آرائهم تكوين في الصحافة على يعتمدون

 العوامتل هتذه فتان ، حريتهتا علتى تتنص التتي والتشتريعات والدستاتير ، الصتحافة حريتة

ل في أسهمت مجتمعةً   اقتصتادي نمو ظل في ، جماهيري تاجإن إلى  المعلومات إنتاج تحو 

 التعلتيم نستبة ارتفتاع متع ، المتدن سكان عدد في الزيادة رافقت كبيرة اجتماعية وتحوالت

 9).  )1870عام   من ابتداء أوروبا في االبتدائي اإللزامي التعليم إقرار بعد وخاصة

    

 : الع ريش القرن ف  الجماهيري االتصال تطود -ثانيا ( 

 

 متاحاً  االتصال أصبح ففيه ، الجماهيري االتصال عصر بحق العشرون القرن تبريع      

 بأنه العصر هذا وامتاز . قبل من يحدث لم كما العالم شعوب بين كذلك ومتاحاً  ، للجماهير

 التتي االتصتالية األشتكال تطتورت وفيه وتوزيعها للمعلومات الجماهيري اإلنتاج   عصر

 والكتتب والمجتالت الجرائد فاخراج . مضامينها متابعة أو عةلمطال العادي اإلنسان ت ري

نة المصورة  االتصتالية األشتكال تلتك استت الل وتم . للجماهير متاحة أصبحت كلها والملو 

 إشتباعات لهتا وتحقتق متعتددة ختدمات لها وتقدم تفهمها سهلة بل ة الجماهير إلى   للحديث

 متنوعة .
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 التدور لتهك ذلتك إلتى   نضتيف أن ويمكننتا     

 الجمتاهيري االتصتال وستائل لعبتته التذي الكبير

 مما ، ودولياً  وثقافياً  واجتماعياً  واقتصادياً  سياسياً 

 بهتذه الكبيتر االهتمتام إلتى   بالحكومتات حتدى

 ودعمهتا صناعتها وتطوير ، االتصالية الوسائل

 . بشأنها القوانين واشتراع

 الهامتة التطتورات بعتل إلتى   وهنتا نشتير      

 االتصتال نمتو فتي كبيتراً  إستهاماً  أستهمت لتتيا

 : ( 9العشرين ) القرن في الجماهيري

 التتي ، الحديثتة التدول عشترات ونشتوء العتالم الثالتث دول متن العديتد استتقالل -أ 

 إلى   تنتمي بأنها والشعور إلى  دولها شعوبها انتماء لدعم كوسيلة االتصال إلى   احتاجت

 شتعرت الحديثتة الحكومتات تلتك فتإن وكتذلك . العتالم شتعوب بتين مكانتهتا وتعزيتز ، أمتة

 أن ورأت ،التنمويتة الخطط وضع إلى   لجأت ثم ومن ، شعوبها تقدم علــى العمل بأهمية

   .       (10التنمية ) في هاماً  دوراً  تلعب أن يمكن الجماهيري اإلعالم وسائل

 ثقتل تحتت تترزح كانتت التتي الثالتث العتالم دول وفتي العالم في التعليم تطور -ب 

 االتصتال الستتخدام منتا  مالئتم  إلتى   النتاس هتؤالء نقتل التعلتيم فتان ، والجهتل األميتة

 . معه والتعامل الجماهيري

 لهتا المرافقتة والختدمات اإلعتالم وستائل نمتو - ج 

 ومن أهم مظاهرها ما يلي ::

 رافقته ومتا الطباعتة تكنولوجيتا فتي المستمر التطور .1

 . صحافةال كبير في نمو من

 تنقتل اتصتالية كوستتيلة الستتينما تطتوير صتتناعة  .2

 .والحركة والصورة الصوت

( ونمو صناعته بحيث أصبح 1901اختراع الراديو) .3

وستتتيلة اتصتتتالية قوميتتتة ودوليتتتة ومتاحتتتة بشتتتكل شتتتعبي بعتتتد 

  اختراع الترانزستور.

( وأول عتتتترض 1927/  1925اختتتتتراع التلفزيتتتتون)  .4

لستوق الجمتاهيري بعتد ( ودخولته إلتى ا1939جماهيري لته )

( وبدء التحتول متن البتث التمتاثلي 1966وعرض التلفزيون الملون ألول مرة) 1948عام 

  (.1998إلى البث الرقمي )

 والستينما والتلفزيتون واإلذاعتة للصتحافة أصتبح اذ ، لإلعتالم المهنتي التعليم تقدم .5

 . الهواة أعمال من تلك كانت أن بعد ، خاصة معاهد



 
 
 
 
 

 

16 
 

ي تقنيات اإلعالم وذلك بتطور وسائل اإلعالم اإللكترونية والطباعة التقدم الهائل ف .6

(، وما رافق ذلك من تخفتيل تكلفتة ستعر 1956( واألقمار الصناعية )1946والكمبيوتر)

الوحتدات االتصتالية التتي يستتعملها الجمهتور مثتل الكتتاب والراديتو والتلفزيتون والجريتدة 

  والمجلة .

 بطرق اإلعالمية والمواد المطبوعات لتوزيع المتخصصة المؤسسات في التوسع .7

 . حديثة

 الطيتران مجتال وخاصتة- والمواصتالت االتصتاالت مجتاالت فتي الهائتل التقتدم .8

 المثتال سبيل وعلى .االتصالية المواد وبث ونشر توزيع سرعة في أسهم مما -والقطارات

 وأمريكتا طانياوبري والم ربة السعودي في تطبع األوسط السعودية " "الشرق جريدة فان

 الصتناعية األقمتار طريتق عتن األولمبيتة التدورات العتالم يشتاهد وكتذلك ، واحتد آن فتي

 . اللحظة نفس في مباشرة

 والتتي اإلعالميتة والمنظمات للمؤسسات -واالحتكارية- الكبيرة التجمعات ظهور .9

 ومربحة. كبيرة صناعة الجماهيري االتصال من جعلت

 . الجماهيري اإلعالم لوسائل تمويلية عليه كوسيلة تماد.تطور صناعة اإلعالن واالع10

. ظهور الفضائيات في الثمانينات متن القترن العشترين وإنتشتارها جماهيريتا فتي نهايتة 11

 القرن العشرين .

فتتي التستتعينيات متتن القتترن  –.انتشتتار الهواتتتف المحمولتتة وأجهتتزة االتصتتال الكفي تتة 12

متعتددة ، تتجتاوز حتدود االتصتال الشخصتي أو التي أصبحت ذات استخدامات  -العشرين 

الوسطي لتصتير اآلن وستيلة اتصتال جماهيريتة تستتقبل اإلرستال اإلذاعتي والتواصتل متع 

 اإلنترنت واستقبال الرسائل وبثها . 

 واالعتمتاد Ivy Lee لتي  ايفتي أسستها1904عام    عامة عالقات شركة أول .تأسيس13

 الجماهيري اإلعالم وسائل  باستخدام للشركات ترويجية كوسيلة العامة العالقات على

( والمؤسسة القوميتة 1969. ظهور المعالج لإلنترنت لصالح وزارة الدفاع األمريكية )14

( وانتشتار الشتبكة 1987( وبدء عملية اإلنترنت الجماهيرية ) 1979للعلوم تبدأ اإلنترنت)

 . WWW (1993)العنكبوتية 

 

 : ريالجماهي االتصال وسائ   قو ات

 ميريتل لتدى تتمثتل وهتي الجمتاهيري االتصتال وسائل لقنوات أساسية مقومات ستة هنا 

 اإلنتاج    إعادة هـي مقومات أربعة في Merrill & Lowenstein   لوينشتاين ورفيقه

إليهتا  ونضتيف )11والتمويتل ) Feedback المرتتدة الت ذيتة أو الصتدى ورجتع والتوزيتع

 . والتشوي  ال ربلة وهما آخرين مقومين

 

 أصتتبحReproduction :    اانت  ا  إع  ا   -أوال

 متن العلمتاء تمك تن بعتدما الرسائل إنتاج إعادة باإلمكان
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 ، للمتصتل بتديالً  تكون أو ، الرسائل تضاعف أو تعيد أن بإمكانها والتي ، اآلالت اختراع

  األصلية الرسائل مضاعفة يمكنها التصوير وآالت التسجيل وآالت المطابع فان ثم ومن

 : هي عناصر خمسة باستخدام اإلنتاج تتم إعادة عملية إن

 . المنطوقة الل ة إنتاج إلعادة األبجدية استخدامنا مثل اللفظية الرموز .1

 .لذلك الالزمة األدوات باستخدام األصلي الحدث لتصوير الصورة رموز .2

 تخدمتست التتي الرمتوز إعطتاء  أو اللفظيتة الرمتوز لتوضتيح يستتخدم وهتو اللتون .3

 . بالحياة شبهاً  الصور

 وغيرها أو الموسيقى األصلية األصوات نقل أو إنتاج بإعادة ويتم الصوت .4

 .  نقلها أو الحركة إنتاج إعادة وهي الحركة .5

 تستتخدم أنهتا فستنجد ، الستينما مثتل جماهيريتة اتصتال وسيلة المثال لو أخذنا سبيل وعلى

 . (12السالفة ) العناصر الخمس

 

 الحد لتحقيق ضرورية  أساسية عناصر ثالثة هنا :  :  Distribution توزيعال : ثانيا  

 :  وهـي الجماهيري االتصال وسائل لتوزيع األقصى

 

 أو الوستيلة وصتول مقتدرة وهتي Portabilityالنقتل )الحمتل(     علتى المقتدرة .1

 . يكونون أن ى الجمهور أفراد إلى    االتصالية الرسالة

 استتقبال علتى مقتدرة الفترد وهتي  Reviewability المراجعتة علتى المقتدرة .2

 . راحته حسب ومراجعتها الرسائل

 للجمهتور الرستالة توصتيل علتى الوستيلة مقتدرة وهتي Simultaneity الفوريتة .3

 . )13صدورهــا ) فـور

 ، االتصال لوسائل أساسية تكون أن يمكن كلها أو العناصر هذه بعل أن  ونالحظ        

 ، بسهولة حملها أو نقلها يمكن كوسائل فإنها المجلة أو الجريدة أو الكتاب إلى   نظرنا فإذا

 يزيتد ال التتي الترانزيستتور التلفزيونتات أو الترانزيستتور للراديتو بالنستبة الحتال وكتذلك

 الجماهيري االتصال وسائل مع أن ندر  وكذلك والهواتف الجوالة ، اليد كف عن حجمها

 . مرئية أو مسموعة كانت إذا تسجيلها ويمكن مكتوبة انتك إذا الرسالة مراجعة يمكننا

وندر  مدى أهمية عنصر الفورية من ختالل متابعتة األخبتار وقتدرة اإلذاعتتين               

المسموعة والمرئيتة واإلنترنتت والهتاتف المتحتر  علتى نقتل األحتداث فتور وقوعهتا، فقتد 

لحظتتة وقتتوع   2000 اركتتة عتتام   تتتابع الجمهتتور العربتتي أحتتداث انتفاضتتة األقصتتى  المب

الحدث وكانت التلفزيونات العربية والعالمية تنقل لنا آثتار العمليتات االستشتهادية ،وجترائم 

العدو الصهيوني في قمع االنتفاضة،  ونستف البيتوت وتجريتف األراضتي الزراعيتة وقلتع 

م الجلستتات أشتتجارها أوال بتتأول،  فتتي بتتث مباشتتر عبتتر األقمتتار الصتتناعية. كمتتا تتتابع العتتال

الخاصة في مجلس األمن بنزع أسلحة الدمار الشامل من العراق مباشرة وترجمات فورية 

لوقائعها، وتابع العالم وقائع الحرب الشرسة التي شنتها الواليات المتحدة وبريطانيتا ل تزو 
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 2009، وتابع العالم االجتياح االسرائيلي ل تزة مطلتع عتام 2003العراق في آذار /مارس 

 جرائم الحرب التي اقترفها ال زاة الصهاينة في غزة . وشاهد

 

 

 :Feed back    المرتد  التغذية - الرجع : ثالثا

 الصادر السلو  يكون بهذا وهو . الرسالة متلقي عن تصدر التي االستجابة هو  الرجع   

 يمكتنو ، هتذا استتجابته  أسلوب كان التي يتلق اها مهما الرسالة على فعل كرد المتلقي عن

 يكون أن أو ، مصادر عدة نحو موجهــاً  يكون أن ويمكن مستمراً  كسلو  الرجع يكون أن

وا الذين قبل من مالحظ غير   . (14عليه ) حف ز 

 يجتدد عندما مستمراً  الجماهيري االتصال في الرجع  يكون ، المثال سبيل وعلى           

 ألن ، ذلتك ، عتدة مصتادر إلتى   موجهتاً  الرجتع ويكتون . صتحيفته في اشتراكه المشتر 

 مشاهد يعرف ال فقد ، عديدين أشخاص من تتكون الجماهيري االتصال وسائل مؤسسات

 أم  المخترج، إلتى   يرستلها أم التلفزيتون لمتدير أيرستلها ، رستالته يوجه لمن البرامج أحد

 . الرسالة لإلرسا أهدافاً  يعتبرون جميعاً  هؤالء فان وهنا  ؟ البرامج مدير إلى   يرسلها

 أو تعترف أن الجمتاهيري االتصتال مؤسستات تستتطيع ال الجمتاهيري االتصال وفي      

 ، االتصتال عمليتة ضتمن تتدخل عدة مت يرات هنا  أن ذلك ، مداه تحدد أو الرجع تالحظ

 التصور أو االنتقائي التذكر أو االنتقائي التعرض كانت سواء االنتقائية العمليات بينها من

 (15) ذلك Clapperكالبر  يرى كما . االنتقائي والتفسير

 

 :التوقيت حيث  ش الرجع تقايم

 إلتى عتدة -توقيتته حيتث متن - الرجتع تقستيم يمكتن         

 : أنواع

 فوريتة كاستتجابة يتتم التذي وهتو الف ودي الرج ع فهنتا 

 اتصتال فتي يتحقتق متن الرجتع  النتوع وهتذا . لالتصتال

 ثمن كم زميلك تسأل مافحين ، الوسطى واالتصال ةالمواجه

 ذلك جوابـه فـإن  دنانير، ثالثة سعره بأن فيجيبك ؟ الكتاب

 فتي الرجتع متن النتوع هتذا نجتد وقتد. فتوري  رجـتـع وــتـه

 اإلذاعيتتة البتترامج بعتتل فتتي الجمتتاهيري، االتصتتال

أو عن طريق ، هاتفيا آرائهم عن التعبيـر الجمهور تطالب التي البرامج مثل ، والتلفزيونية

 بتترامج مثتتل أو ( أو الرستتائل اإللكترونيتتة عبتتر اإلنترنتتت،SMSستتائل القصتتيرة )الر

 اإلذاعتة في المباشر( برنامج )البث مثل المفتوحة البرامج وبعل رمضان في المسابقات

 . األردنية
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 من وهو المتصل إلى   وصوله يتأخر الذي الصدى رجع وهو اآلج  الرجع وهنا         

 بعضاً  إال له يقدم وال ، المتصل إلى وصوله في بطيء ألنه يريالجماه االتصال مميزات

 (.16اإلعالمية ) الرسائل تقييم في يسهم بذلك وهو ، الرسالة نحو المتلقي به يشعر مما

 المتصتل يستعى فيته والتذي ، الجمتاهيري باالتصتال ختاص فهتو المتق دم الرج عأما        

 جماعة على يُجرى للبرنامج مسبق اختبار خالل من وذلك ، الجمهور أفعال ردود لمعرفة

 موضتع يكتون التذي البرنتامج آرائهم حول عن التعبير فيه يُسئلون ، الجمهور من مختارة

 ما وعادة ، )17البرنامج ) في يعجبهم لم وما أعجبهم ما إلى   يشيرون بحيث ، االختبـــار

 . لجمهورا على عرضها قبل رسائله بتعديل المتصل المتقدم  الرجع  يفيد

غيتر   ورجتع مباشتر  رجتع أنته باعتبتار زاويتتين متن لرجتع ا إلتى  النظتر ويمكتن        

 هتو اآلجتل الرجتع بينمتا ، مباشتر  رجع هما والمتقدم الفوري الرجع فإن   ثم ومن . مباشر

 . مباشر غيـر  رجع

 

 :هما  نوعين إلى    الرجع أسلوب ينقسم : الرجع أ اء أسلو 

 االتصتال أو الشخصتي االتصتال حالتة فتي اللفظتي  الرجتع ونيكت: اللفظ   الرج ع .1

 الكتتب مثتل الجمتاهيري االتصتال وستائل حالتة ،وفتي الكتالم عتن عبتارة  بالمواجهتة

 واقتراحتات النقتاد مراجعتات علتى ليشتتمل يتنتوع فانه والتلفزيون والسينما واالسطوانات

 البرامج. على والتعليقات الهاتفية والمكالمات القراء ورسائل ، الموزعين

 علتى المتواجهي االتصال حالة في اللفظي غير الرجع يشتمل: اللفظ  غير الرجع .2

 حالتة فتي اللفظي غير الرجع ويكون والرأس واليدين والعينين الوجه وحركات اإلشارات

 . الشتراء علتى النتاس إقبتال عتن عبتارة واألفتالم واالسطوانات المطبوعة اإلعالم وسائل

 رجتع  هتي والمشتاهدة واالستتماع واالشتترا  الشتراء طريتق عن يلةللوس الناس فتفضيل

 . (18لفظي ) غير

 

  Finance          التموي   : دابعا

 

 عادة يتم الجماهيري فاالتصال الجماهيري لالتصال المميزة الخصائص من التمويل يعتبر

 ستواء تمويتل إلتى   تحتتاج كبيترة مؤسستات ختالل متن

 واآلالت المعتتدات تتتوفيرل أو المستتتخدمين لتشتت يل

 . جماهيرها إلى   اإلعالمية الرسائل وتوصيل

 االتصال تمويل من نماذج عدة العربي الوطن في ونجد

 : التالية األنماط في تتمثل  الجماهيري

 اإلذاعتتات تمويتتل مثتل الحكتتومي التمويتتل  - 1

 والمجتالت العربيتة التبالد فتي والمرئيتة المستموعة
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اإلعتالم ووزارات الثقافتة والمجلتس  وزارات عتن الكتتب توإصدارا الحكومية والصحف

 األعلى للثقافة .

النشتر  ودور الصتحافية المؤسستات مثتل التجاريتة للمؤسستات الختاص التمويتل -   2

 دار ومثتل األردن فتي والستجل اليتوم عتربال وجريدة األسبوع أخبار جريدة مثل الخاصة

ودار السفيتـر فتي   الصيــاد ودار ، كــويتفي ال الوطن ودار ، اإلمــارات في دولة الخليج

  . الخ .. لبنان

 شتبه صتحفية مؤسستات فتي الحكوميتة المستاهمات أو الحكتومي الجزئي التمويل -  3

 ت طية تستطيع التي والمالية اإلدارية استقالليتها لها ولكن حكومية مؤسسات وهي خاصة

 ،وجريتدتي بمصتر األهترام مؤسستة لمث  التجارية، نشاطاتها من - جزئياً  أحياناً  - نفقاتها

 باإلمتارات االتحاد وجريدة والنشر، للصحافة البيان ومؤسسة األردني تين والدستور الرأي

 . (19المتحدة ) العربية

 الوفتد جريتدة تمويتل مثتل ، اإلعالميتة والمؤسستات للصتحف الحزبتي التمويتل -  4

 فتي وجريتدة  الجمتاهير الستبيل وجريتدة ، لبنتان فتي النتداء ومجلتة ، مصتر فتي والشتعب

 . األردن

التمويل من مؤسسات النفع العام مثل مراكز األبحاث غيتر الربحيتة والمؤسستات   – 5

الفكرية والثقافية ومنتدى الفكتر العربتي مثتل مؤسستة شتومان فتي األردن ومؤسستة الفكتر 

 العربي في بيروت والجامعات التي تهتم بالنشر مثل جامعة فيالدلفيا في األردن .

 متن تتحقتق دخولهتا عوائتد فتان اإلعالميتة للمؤسستات التمويل من األنماط تلك إطار فيو

 : الدخول من أنواع أربعة خالل

 كمتا كتامالً  يكتون قتد الحكومي والدعم ، الشعبي أو الحزبي أو الحكومي الدعم طريق -  أ

 الحال مثل ناتاإلعال والتلفزيون اإلذاعة تقبل ال حينما ، والتلفزيون اإلذاعة في الحال هو

  . اإلعالنـات تقبل التي اإلعالمية الوسائل في جزئياً  يكون وقد عمان وتلفزيون إذاعة في

 الوستائل لتمويتل والمنظمتات األحتزاب تمويتل ختالل متن والتنظيمتي الحزبتي التدعم ويتم

 . باسمها الناطقة اإلعالمية

 تبرعتات ختالل متن الميتةاإلع المؤسستات بعتل بدعم جزئياً  فيتحقق  الشعبي الدعم وأما

 الدراستات مؤسستة ومثالهتا النشتر بمهمتات تقتوم متا غالبتاً  التتي المؤسستات لهتذه األفتراد

 . العربية الوحدة دراسات ومركز الفلسطينية

 والمجتالت كالكتتب المطبوعتة اإلعالميتة للوستائل أساستياً  دختالً  المبيعتات تحقتق - ب

 . والسينما الفيديو وأشرطة يةالموسيق لألشرطة بالنسبة اآلن وكذلك والصحف

 المطبوعتة اإلعالميتة للوستائل بالنستبة وخاصة هاماً  ثالثاً  مصدراً  االشتراكات تحقق - جـ

 . والفيديو

 وهي والتلفزيون واإلذاعة للصحافة الدخل مصادر من هاماً  مصدراً  اإلعالنات تعتبر -  د

 المؤسستة أو والمتصتل ، هدالمشتا أو المستتمع أو والقتار  للمعلتن متبادلتة ختدمات تحقتق

 . أو المجتمع اإلعالمية
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 Gate  :     الغربل  ة/ حراس  ة ال واب  ة : خا ا  ا

keeping  

دأب بعتتتتتل اإلعالميتتتتتين العتتتتترب عتتتتتل استتتتتتخدام        

مصتتتطلح "حتتتارس البوابتتتة" كترجمتتتة حرفيتتتة لمصتتتطلح 

Gatekeeper   ونحتتن نتترى أن استتتخدام الم ربتتل أكثتتر

 حارس البوابة . دقة في التعبير من مصطلح

 ختالل متن عتادة الجمتاهيري االتصتال عمليتة تتتم       

 وأهدافها فلسفتها لها -كبرت أو ص رت مهما- مؤسسات

 وهتذه  . االتصتالية الرستائل توصتيل فتي الخاصتة

 واقتصادي وسياسي اجتماعي سياق في تعمل المؤسسات

 هتذا متع رستائل المؤسستات تتستق ولهتذا . معين وفكري

 متن االقتصتادية مصالحها ومع ، أخرى جهة من وأهدافها فلسفتها ومع ، جهة من السياق

 أي أن ذلتك . كبترى أكذوبتة هتي اإلعتالم لوستائل المطلقتة الحريتة أن نجتدو . ثالثتة ناحية

 فتي المتصتل يأختذ أن بتد المثتال ال ستبيل وعلتى ، الختاص ستياقها فتي تتتم اتصالية عملية

 كتذلك االعتبتار فتي ويأختذ  . وثقتافتهم وتقاليتدهم سالنتا وقتيم ، الدولتة مصتلحة االعتبتار

 مهمتا إعالميتة مؤسستة أي فتإن ولهتذا. عنها التعبير وضرورة وأهدافها المؤسسة مصالح

 ال أو ينشتر أال يجب وما يبث أو ينشر أن يجب ما بتحديد عليها القائمون يقوم نوعها كان

 المختلفة. اإلعالم وسائـل طريـق عـن إرساله يتم لما دائمة غربلة عملية هنا  أن أي يبث

 . التحريتر متدير أو التحريتر رئتيس المجلة أو الصحيفة في المهمة بهذه ويقوم              

 هنتا  وكتذلك. متديرها أو النشتر دار صتاحب المهمتة بهتذه يقتوم الكتتب نشتر مجتال وفتي

 ، إليته ستتمعن متا أو ، نشتاهده متا لنتا يحتددون والمرئيتة المستموعة اإلذاعة يــف أشخاص

وفتي المواقتع اإللكترونيتة يقتوم المستئول  إليته نستتمع أال يجتب وما ، نشاهد أال يجب ومــا

 . عن الموقع بتحديد ما يمكن ومن يمكن أن يتواصل مع الموقع بناء علتى شتروط خاصتة

 متاذا يقتررون أو ، الصحيفة في أخبار من نقرأ ما لنا يقررون الذين األشخاص هؤالء إن  

 متا ي ربلتون انهتم  . الم ربلتون هتم ، المرئيتة أو المسموعة اإلذاعتين في نشاهد أو نسمع

  . غيره من البث أو للنشر صالحاً  يعتبرونه ما يفرزون ، نوعها كان مهما مواد من يصلهم

 وهتو ، إليته نستتمع ومتا نشاهد وما نقرأ ما ونوعيا كمياً  لنا يحدد الذي هو عملياً  فالم ربل

 ذوقنتا تنميتة فتي يستهم التذي وهتو ، تزييفته علتى يعمتل أو ، وعينتا كيلتشت فتي يسهم الذي

 المستؤول الشتخص هتو اإلعالميتة المؤسستة في الم ربـل إن  . بإفساده أو يقوم الموسيقي

 . نشاهد أو نسمع أو نقرأ عما

 

 : عد   العت ادات ضرودي المغرب  وجو و
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 بطريقتة عليهتا المحافظتة يتتم أن يجتب التتي وتقاليتده وعاداتته قيمه له مجتمع أي إن :أوالا 

 . بنــاءة

 سيعني ذلك ألن -مثالً  األخبار من- الصحف تتلقاه ما كل نشر باالمكان ليس عملياً  : ثانيـاا 

 قدرة وعدم تكاليفها ارتفاع إلى   يؤدي مما الحالي حجمها أضعاف في الصحيفة تصدر أن

 . الصحيفة موت يعني وهذا ، يومياً  شرائها على الناس

 أو النشر مستوى في تكون ال قد  لألعمال واإلبداعية والل وية الفنية المستويات إن : ثالثـاا 

 وعاداته المجتمع بقيم التزمت لو حتى البث

 األلمتاني يهتم فمتا للجمهور بالنسبة أهميته له اإلعالمية الوسيلة يصل ما كل ليس : دابعـاا 

 الصيني. أنه يه م بالضرورة وليس العربي يه م أن بالضرورة ليس

 ، النشتر قتوانين ختالل متن اإلعالميتة العمليتة تتنظم التتي قوانينته مجتمع لكل إن : خا ااا 

 أو الصحيفة تعطيل إلى   تقود قد مخالفات إلى   ذلك أدى وإال ،مراعاتها من بد ال ثم ومن

قضتتائياً أو ستتحب التتترخيص متتن الوستتيلة  ومحاستتبته البرنتتامج معتتد أو المتتذيع ايقتتاف

 . إلعالميةا

 اعتبتار يمكتن فبينمتا اإلعالميتة الرستائل تقبتل فتي الختاص ذوقته مجتمتع لكل إن : سا ساا 

 طويلة بث ساعات على يستحوذ ، االمارات دولة في الجمهور لدى محب باً  فن اً  الهجن سباق

 عليته يفضتل الذي ال جمهورأجنبي له السباقات من النوع هذا أن مثل نجد ، التلفزيون في

 المحطتات فتي التلفزيونتـي البتث متن طويلة ساعات أيضاً  ينال قد والذي ،السيارات سباق

  . األجنبية

 أن الم ربل على  الرسالة اليه توجه الذي الجمهور نوعية في التخصص يفرض : سابعـاا 

 . الجمهور  تالئم بحيث رسائله في انتقائياً  يكون

  : المغرب   ود
 فتي دوره إيجتاز ويمكننتا ، عنته مندوحتة ال الم ربتل ورد نترى أن وهكتذا                 

 : التالية النقاط في الجماهيري االتصال عملية

 بتأن ببستاطة وذلك ، الجمهور إلى   الوصول من الرسالة الم ربل يمنع أن يمكن .1

 .اذاعتها أو نشرها يرفل

 . أجزائها بعل بحذف الرسالة في يُ ي ر أن للم ربل يمكن .2

 يمتنع كأن ، أخرى إعالمية وسيلة على يؤث ر أن إعالمية وسيلة في للم ربل يمكن .3

إلى   الوسيلة تلك حول المعلومات وصول يمنع مما فيلم مناقشة أو جديد كتاب مراجعة عن

 . الجمهور 

إلتى  باالضافة أخرى مصادر من معلومات إلى  رسائله الم ربل يضيف أن يمكن .4

 . األنباء وكالة أو المحرر له يقدمه ما

ال  م .5 ع تكنولوجيا االتصال الحديثة التي توفر الفضائيات واإلنترنت والهتاتف الجتو 

ظهتتر نتتوع جديتتد متتن الستتيطرة علتتى الفضتتائيات واإلنترنتتت وذلتتك بحجتتب المواقتتع غيتتر 

المرغتتوب فبهتتا أو ايقتتاف خدمتتة البتتث الفضتتائي كمتتا فعلتتت الشتتركة المصتترية لألقمتتار 
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حيتث أوقفتت قنتاة   2008فتي نيستان (  Nile Sat Company الصتناعية )نايتل ستات 

 الحوار الفضائي التي تبث مــن لندن عبر قمر النايل سات .

 كتأن عليهتا التأكيتد حيتث متن الرسالة على هامة تعديالت كذلك الم ربل ويضيف .6

 أن أو ، الجريتدة فتي األولى الصفحة في رئيسي عمود في فيبرزها قليلة أهمية ذات تكون

 .  داخلية صفحات في ينشرها يقلل من أهميتها أنه إال ، كبيرة أهمية ذات تكون

أو حجبهتا  ال ائهتا أو الرستائل متن الحتذف فتي تكمتن الم ربتل قتوة بأن القول يمكننا وهكذا

 كميتة متن التقليتل فتي وكتذلك ، أهميتهتا وابتراز المعلومتات كمية زيادة وفي لفترة معينة ،

 . أهميتها أو التقليل من  المعلومات

 

 : الغربلة على المؤثر  العوا   

 فميزانيتة . اإلعالميتة للمؤسسة المتوفرة بالميزانية تتمثل والتي االقتصا ية الايطر  -  أ  

 منتجته علتى ضت طاً  تشتكل بشتكل مناستب تلفزيتوني برنتامج بإنتتاج تستمح ال محتدودة 

 ،تصاديةاق العتبارات نشرها يتم ال ولكن جداً  كثيرة الهامة األخبار تكون قد أو ، ومخرجه

 أو الصتحيفة مالك من ض وط خالل من أو ، للجريدة جديدة صفحات اضافة يتم ال بحيث

   .(20اإلعالمية تتعارض مصلحته مع نشر معلومات ما ) المؤسسة

 واالجتماعية الثقافية المختلفة بمكوناتها باالتصال القائم فشخصية : المغرب  شخصية -  

 . اإلعالمية الرسائل اختيارمضمون تحديد فـي هامة عوامل جميعها والسياسية

 الم ربتل تلتزم التتي ، االجتمتاعي النظتام فتي الستائدة والقتيم االيديولوجي ة ت ثثير .-جتـ  

  ) أنظر الفصل الحادي عشر (    .  (21معهــا ) االنسجام

    

     / Noise الت ويش سا سا: 

 أن يمكتن اتصتالية عمليتة أي فتي            

يعيتق أو يحتد متن  ، متا تتدخل هنتا  يكتون

 علتى سلباً  يؤثر أو فعالية الوسيلة االتصالية

 المواجهة اتصال حالة ففي . االتصال عملية

 أن مثتل التتدخل عناصتر عتن الحديث يمكن

 صتوته يخفت أو ، يسعل أو المتحدث يتلعثم

 . رستالته يفهتم أن الستامع يستطيع ال بحيث

 حتاالت نستميها أن يمكتن الحتاالت تلتك مثل

 أي وتواجته. االتصتال عمليتة علتى تشوي 

 التذي التتدخل متن نتوعين اتصتالية عمليتة

 الوسيلة/بالقناة المتعلق التشوي  عادة نسميه

  اللفظية بالداللة المتعلق والتشوي 
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 هتو التشتوي  متن النتوع وهتذا Channel Noise الوس يلة/بالقن ا  المتعل   الت  ويش

 ت  ويش أمثلتة متن . (22عنهـتـا ) خارجيتاً  يكتون أو ذاتهــتـا القنــتـاة داختل يتتم تدخـتـل

ة والكلمتات ، اإلعالنيتة واألخطتاء ، المطبعيتة األخطتاء الوسيلة/القنا   والفقترات الممحتو 

  والصتورة ، المجلتة فـتـي أو الجريتدة فتي والمحذوفتة المنستية أوالصتفحات المحذوفتة

 تلفزيون جهــاز تشمل كون كذلــك وهي  االذاعي البث وتشوي  ، التلفزيون في المشوشة

 إلتى  تصل ال صحيفة في اشترا  أو وجود إلى  بطارية يحتاج كون المذياع  أو ، معطال

  (23المشتر  )

 أخترى إذاعة بث إرسال على محطة تشوي  يحدث نتيجة أن يمكن الخادج  والت ويش

 ، لتلفزيونيا البرنامج مشاهدة أثناء األطفال عرا  مثل تدخالت يشملو، آخر تلفزيون أو

 لنشترة استماعنا أثنـاء الهاتف جرس يدق أن أو ، كتاباً  قراءتنا أثناء لنا الزوار مقاطعة أو

 . (24القراءة ) في فيه نرغب الذي الوقت في شيق فيلم يعرض أن أو ، األخبــار

 االسلوب وهذا ، اإلعالمية الرسالة تكرير خالل من التشوي  خطر  من التقليل عادة ويتم

 التكترار أن حيتث ، اإلعالنتات فتي وخاصتة ، الجمتاهيري االتصتال فتي باستتمرار عمتبت

 أسباب حالت الذين أولئك وخاصة ، أوسع جمهور إلى   الرسالة تصل ألن الفرصة يعطي

 . اإلعالمية الرسالة متابعة من منعهم من التشوي 

 

   Semantic Noise اللفظية الداللة ت ويش .1

 لتيس األمتر حقيقتة فتي النتوع هتذا أن Lowenstein شتتينولوين Merrill ميريتل يترى

ل ولكنه تشويشاً    المعنتـى توصتيل فشتل ختالل متن يحصتل حيث ذاتها الرسالة ضمن تدخ 

 زاد كلمتا أنته إذ  . الل تة استتعمال ختالل متن الرستالة فتي اللفظيتة الداللتة تشتوي  ويظهر

 زاد .، والمفاهيم المصطلحات ىمعن فهم في االتصالية العملية في المشاركين بين االرتبا 

 . )25الفهم ) سوء عن ينشأ الذي التشوي  هذا . الرسالة في الداللي التشوي  وجود

 اآلخترين لدى التي المعاني بنفس الكلمات نفهم وال األشياء نرى ال نحن األمر حقيقة وفي

 إلتى   لةرستا توصتيل يتتم وحينمتا . العلتم خصتائص متن فقتط هو الفنية المفاهيم وتحديد ،

 قد ، العامة حياتنا في مستخدمة عادية وكلمات عامة مفاهيم تستخدم الرسالة فإن الجمهور

 الختاص التشوي  مثل عوائق أي من خلواً  الرسالة توصيل يتم وقد . لها فهمنا في نختلف

 معنتى متثالً  يفهتم ال قتد المترء أن   اال صوتياً  واضحة الرسالة تكونأن  أو ، الوسيلة/بالقناة

 . فاشلة تصبح آنذا  عمليةاالتصال فان ثم ومن إلى القاموس الرجوع دون )اعتفد( كلمة

 التذي التداللي التشتوي  متن النوع هذا مثل في تسهم عديدة حواجز هنا  أن نجد قد ولهذا

التداللي  التشتوي  تؤثر في انتتاج التي الحواجز هذه ومن االتصال عملية فشل إلى   يؤدي

: 

o االتصال عملية في المشاركين ةخلفي في االختالف . 

o الرسالة توقيت . 

o التعليم مستويات في االختالف . 
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o بالرسالة االهتمام درجة في االختالف . 

o الذكاء مستوى في االختالف . 

o والمصطلحات الل ة مستويات في االختالف . 

o والطبقة ، والجنس العمر مثل المت يرات بعل في االختالف ، 

o اإلعالمية الرسالة متلقي أو  المتصل لدى االتصالية المهارة قلة  

o (26انعدامها ) أو والتفاعل الصدى رجع قلة . 

 

 : االتصالية العملية وأهميته ف  ال يالة - الاياقسابعا : 

 الناس يقوم حينما يحدث الداللي التشوي  إلى أن التشوي  عن الحديث أثناء أشرنا قد كنا

 الرستالة فيته تتتم الذي السياق يلعب االتصال عملية وفي . مختلفة بطريقة الكلمات بتفسير

 االجتمتاعي أو الثقتافي فالستياق  . فراغ في تتم ال االتصالية العملية أن ذلك . كبيرة أهمية

 . (27االتصال ) عملية عن فصله يمكن ال االقتصادي أو السياسي أو

 ، الجماهيري واالتصال الوسطى واالتصال المواجهة اتصال مستويات على هذا وينطبق

 الثقـافـات عبـر االتصـال مثـل األخرى االتصال أنـواع بعل على واضح بشكل وينطبق

  . الدولـي واالتصـال 

 نجتاح عوامتل متن عتامالً  يصبح أن يمكن االتصال فيه يحدث الذي  » البيئة«السياق  فان

 بتين مشتتركة جوانتب ذا االتصتال فيته يتتم التذي الستياق كتان فكلمتا  . فشتله أو االتصتال

 فنجتاح ولهتذا. أكبـتـر االتصاليـتـة للعمليتة النجـتـاح فترص كانتت  بـتـه والمتصتل المتصتل

 وذلتك  . آختر ستياق أو بيئتة فتي نجاحها بالضرورة ال يعني ما مجتمع في إعالمية رسالة

 والظتروف للمجتمتع المتميتزة الثقافتة متن بعضتها ينبتع التتي خصوصيته له سياق كل ألن

 . االتصال عملية فيها تتم التي

 

 : وخصائصها الجماهيري االتصال وسائ  أنواع

 اإلعالم وسائل اسم عليها نطلق التي الوسائل تلك هي الجماهيري االتصال وسائل         

 : التالية األنواع على تشتمل وهي

 مثتل الجمهتور علتى التعمتيم بهتدف مطبتوع هتو متا كتل وتشتمل المقتروءة الوستائل -   أ

 .والكتاب المطبوع والكتاب اإللكتروني  لمجلةوا الجريدة

المرئيتة(  والتلفزيتون )اإلذاعتة الستينما تشتمل وهتي المستموعة المرئيتة الوستائل - ب

 م بي  -كاسيت /واالسطوانات المدمجة  )فيديو المسموعة المرئية والتسجيالت واإلنترنت

 MP 4.) 
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 )واالستطوانات المدمجتة والتستجيالت اإلذاعتة تشتمل وهتي المستموعة الوستائل - جتـ

 (. MP 3م بي -الكاسيت – المسجلة  واألشرطة

 

 

 ااعالم  وسائ  خصائص

 

 المقروء : خصائص الوسائ 

 للقتار  تتوفر وأنهتا ، بستهولة ونقلهتا حفظهتا بامكانيتة المقتروءة الوستائل تمتتاز           

 عمليتات لتـىع والستيطرة ، االنتقائيتة العمليتات علتى للستيطرة فرصتة  بته( )المتصتل

 ، المجلتة متن ليقترأه يعجبته التذي المقتال يختتار أن للقتار  يمكتـن إذن . للرسالة التعرض

 . أخترى مترة قراءتهتا ويعيتد المجلتة يقفتل أن ويمكنته ، منته فقترة قتراءة يعيتد أن ويمكنته

ا السلبيات فأهمها أن . البصر حاسة هي واحدة حاسة المتلقي ويستخدم  الوسائل جمهور أم 

 غيتر الرستائل تكتون وقتد ، متنتافر جمهتور وهتو ، للمتصتل معتروف غيتر وءةالمقتر

 فتي كمتا متخصصتة تكتون وقتد ، العامة والمجالت الجرائد في الحالة هي كما متخصصة

 منظمتات من تمويل أو ، حكومياً  يكون فقد التمويل وأما . والكتب المتخصصة ةــالصحاف

 دأفرا بالتمويل يقوم أو ، كبيرة مؤسسات أو ،

 حستابه على- شخص يطبع حينما يحدث كما

  . له كتاباً  -الخاص

 المقروءة الرسائل نشر عملية وتخضع        

 المطبوعات قوانين تقوم اذ ، تنظمها لقوانين

ا . المهمة بهذه والنشر  فبطتيء فيها الرجع أم 

  -والصتحفيون الكتتاب - المتصتلون يتلقى اذ

 يتقطر عتن القتراء متن استتجابات أو ردوداً 

 االتصتاالت أو البريد العتادي أو اإللكترونتي

 هاماً  دوراً  الم ربل ويلعب . فترة بعد الهاتفية

 الصحافة ، في ينشر ال أو ينشر ما تحديد في

 العديتد فتي المطبوعتات علتى الرقيب ويلعب

 متا إجتازة  فتي هامتاً  دوراً  العربيتة الدول من

 . منه الحذف أو منعه أوما يتم ينشر

 

 : الماموعة المرئية ئ خصائص الوسا

 الصورة بنقل واإلنترنت والهاتف الجوال من الجيل الثالثوالتلفزيون  السينما تشتر       

 ويمكتن والبصتر الستمع حاستتي فهي تخاطب ثم ومن ، المتلقي إلى   والصوت المتحركة

 أو ، التلفزيتون جهتاز يقفل كأن   ، للرسالة تعرضه على يسيطر أن المشاهد( ( به للمتصل
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 يحتتفظ أن يمكتن الوستائل وهتذه . الفتيلم مشتاهدة متن ينسحب

 بته تقتوم التذي التدور التلفزيتون يحقتق أن ويمكتن ، برستائلها

 فمشاهدة : الفوارق بعل مع السينما أفالم عرض في السينما

 تحتل حيتث مختلف جو في تتم العرض دور في السينما أفالم

 تشعر أو ، فهتعر ال قد شخص بجوار وحيداً  وتجلس ، الظلمة

 فتي تبقتى األغلتب فتي وأنتت ، الفيلـتـم تشاهتـد وأنتت بالوحتدة

 الفيلم نفس عرض جو يخالف وهذا . للرسالة مستقبالً  مقعد 

 ، مضتاءة غرفتة فتي أهلتك بتين تشتاهده فأنتت التلفزيتون فتي

 ، شريحة تتناول أو الماء لتشرب مكانــك ت ــادر أن ويمكـن

  . للرسالة استقبالنا على تؤثر الظروف وهذه ، (28للمتابعة ) أخرى مرة وتعـود

 ، عليهمتا وتنفتق لتتديرهما كبيترة مؤسستات إلتى  والستينما التلفزيون من كل يحتاج        

تط تى  متميتزة وظيفتة الوظتائف من وتحقق ، التكاليف باهظة طبيعتها في مؤسسات وهي

 بينمتا نستبياً  متنخفل ونللتلفزيت والرجتع ، الترفيته وظيفة وهي الوظائف من على غيرها

 استتجابة معرفتة يمكتن ""بالشتبا  يسمى ما خالل فمن وأوضح أكثر للسينما الرجع يكون

 . عنه عزوفه أو للفيلم الجمهور

 

  : الماموعة الوسائ  خصائص

 

 )المستمع( المتلقي تكل ف ال وسيلة وهي ، السمع حاسة بمخاطبتها اإلذاعة تمتاز             

 بعل وتكون ، الترانزستور اختراع بعد رخيصة أصبحت االستقبال أجهزة ن  أ اذ ، كثيراً 

 وخاصة للترفيه كوسيلة أساسياً  دوراً  اإلذاعة وتلعب . تكرارها ويمكن محفوظة  رسائلها

 متن %50علتى  تزيتد والموستيقية ال نائيتة برامجهتا أصتبحت اذ التلفزيتون منافستة بعتد

 والثقافات المستويات مختلف واسع وجمهورها . منخفل رسائلها والرجع . كافة برامجها

 .)29االنتقائي  ) التعرض عمليات على السيطرة على قادر وهو

 هتو كمتا حكوميتة مؤسستات وهتي إمتا كبيترة مؤسستات اإلذاعتة علتى تشرف               

 فتي الحتال هتو كمتا خاصتة مؤسستات أو ، العربيتة للتبالد فتي اإلذاعتات الرستمية الحتال

 فتي الحتال هتو كمتا اإلذاعتات بعتل مثتل تجاريتة طبيعة ذات تكون وقد المتحدة الواليات

توجتدإذاعات  حيتث لبنتان فتي الحتال هتو كمتا حكومية غير سياسية أو ، الم رب واألردن 

  . سياسية أحزاب عليها تشرف

 موستيقية تستجيالت أغلبهتا فتي فهتي واالستطوانات( الصتوتية )األشترطة التستجيالت أمتا

 أو مشترياتها ارتفاع خالل من الرجع من التأكد ويمكن ، ترفيهي طابع ذات وهي وغنائية

  . ومتنوع واسع لجمهور تنتج وهي . هبوطها

 

 خصائص الوسائ  التفاعلية الرقمية :
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لعل أهم خصائص الوسائل التفاعلية الرقميتة  القتدرة علتى التواصتل عبتر أكثتر              

يل رجتتع فتتوري متتع القتتدرة علتتى الحصتتول علتتى متتن حاستتة متتع إمكانيتتة التفاعتتل وتوصتت

معلومات ضخمة وحديثة في جميع التخصصات. كما  أنها توفر إمكانيات خدمية هامة في 

مجاالت التعليم والصحة والتجارة والتطبيب، وخصوصا أنه بدأ إنتشار التطبيتب عتن بعتد 

عاليتة ، وضترورة والتعليم  عن بعد. ولكن مشكلة هذا النتوع االتصتالي تكمتن فتي تكلفتته ال

حصول المتصل على معرفة أساسية باستتخدام الحاستوب واإلنترنتت  ومعرفتة بأساستيات 

الل ة اإلنجليزية. ومن خاللها يمكن الوصول إلى وسائل متعددة مثل استقبال البث اإلذاعي 

والتلفزيوني واألفالم الستينمائية والصتحافة اإللكترونيتة والتستجيالت الموستيقية ومصتادر 

 )لومات والتعبيتر عتن اآلراء والتفاعتل المباشتر متع اآلخترين عبتر غترف المحادثتاتالمع

Chatting Rooms) . والبريد اإللكتروني 

 

  :  جمهوده وحجم و اتوياته االتصال أساليب بيش

 بأربعتـة تتمثتـل والتتي االتصتال لمستتويات تعريفتاً  الماضية الصفحات في قدمنا            

 االتصتال ، الوستطي االتصتال ، األشتخاص بتين االتصتال التذاتي، االتصتال : مستتويات

 الجماهيري

 )1رقم ) التالي بالشكل االتصال مستويات تمثيل ويمكن

 تمثتل التتي التدائرة فتي يتدور التذاتي االتصال األول الماتـوىأ( -1)   في الشكل ونالحظ

 .الوقت نفس في به /المستقبل والمتصل /المرسل المتصل

 كتل أن فيته يتضتح األشتخاص بتين المواجهتة اتصال وهو االتصال من ثان ال والماتوى

 المباشر الصدى رجع عن ولتعبر ، واحد آن في به والمتصل المتصل تمثل أن يمكن دائرة

 أن يمكتن وهتو للمتصتلين المكاني القرب يمثل الدوائر والتصاق . الفوري الصدى ورجع

 المتصتل إلتى   تشتير المسته مة دائرةفالت . أشتخاص مجموعتة أو فقتط شخصتين بتين يكون

  ب(-1)شكل  أفراداً  أو فرداً  به المتصل يكون وقد . المتلقي إلى األخرى الدوائر وتشير

 هو كما والمتلقي فالمتصل "  "وسط  وسيلة عبر يتم الذي االتصال هو الثالث والماتوى

 . شخص من أكثر المتلقـون يكون وقد ، الهاتف يستخدمان ) جـ-1الشكل ) في

 بينما مسهمة دائرة في المتصل وضعنا وقد الجماهيري فهواالتصال الرابع الماتوى وأما

د( -1)شكل   المتنوع الجمهور طبيعة لتمثل واألحجام األشكال مختلفة رسوم في الجماهير

 الجماهيري االتصال لوسائل رمزنا الشكل هذا ، وفي وسيلة/طريق عن بها االتصال ويتم

 . بالكتاب

 بتين نفترق كيتف هتو هامتاً  تستالالً  يطترح لالتصتال المستتويات تفستير فتي الشتكل هذا ان

 ؟ وأساليبه االتصال مستويات

 أساستي بشكل مستوياتها تأخذ االتصال مستويات أن ذلك وجاهته السؤال لهذا أن شك وال

  . االتصال في المستخدمة األساليب من
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 تتمثتل أنهتا سنجد فاننا السابقة لمستوياتا في االتصال أساليب على نتعرف أن حاولنا فلو

  : يلي فيما

 يكتون ذاتتي اتصتال بأنته فيته االتصتال أستلوب يتمثتل: التذاتي االتصال :  األول المستوى

 . واحداً  شخصاً  به والمتَصل المتِصل

 اتصتاالً  بكونته يتمثتل فيته االتصتال أستلوب: األشتخاص بتين االتصتال  : الثتاني المستوى

 . اللفظي غير واالتصال األلفاظ وسيلته مواجهياً 

 وستط أو طريتق عتن يتتم فيته االتصتال وأستلوب: الوستطي االتصتال  : الثالتث المستتوى

 االتصتال متع -أشترنا كمتا- يلتقتي أنته اال المتواجهي االتصتال يتجتاوز فهتو " وستيلة"

  . الخصائص بعل في المواجهي

 احدى طريق عن اال فيه تصالاال أسلوب يتم وال: الجماهيري االتصال : الرابع المستوى

 . اإلعالم وسائل وهي الجماهيري االتصال وسائل

 
 

 . تتطتابق أن يمكتن االتصتالية واألستاليب المستتويات أن القتول يمكننتا وهكتذا           

 مميزاً  يعتبر السابقة االتصال مستويات من مستوى لكل بالنسبة األسلوب أن القول ويمكننا

 لن فانه يستخدمه الذي االتصالي األسلوب من االتصالي المستوى جردنا واذا . لها أساسياً 

 جماهيرية إعالم وسيلة عبر مقالته بنشر الكاتب يقم لم لو المثال سبيل على . كذلك يصبح

 االتصتال مستتوى إلى   يرتفع لن االتصالي المستوى فإن ، المجلة أو الجريدة أو كالكتاب

 اتصتالي مستتوى إلى   اتصاله فينتقل أصدقائه على مقالته يقرأ أن  يمكن إذ . الجماهيري

 نقتل قتد االتصتال أستلوب ت ييتر ان القتول يمكننتا إذاً  .األشتخاص بتين االتصتال وهتو آخر

  . آخر مستوى إلى  مستوى من االتصال

 إلتى   الوستيلة( )أو الوستط استخدام وحسب األساليب حيث من االتصال أن نقسم ويمكننا

 : هما نوعين

 . رسالته لتوصيل المتصل تعين واسطة استخدام فيه يتم ال الذي األول نـــــوعال

 جريتدة أو كتابتاً  أو هاتفتاً  أكانت سواء مساعدة بوسيلة االتصال فيه يتم الذي الثاني والنوع

 . الخ .. مذياعاً  أو مجلة أو
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 :تصالاال مستويات في تستخدم التي األساليب تقسيم 2) شكل ) التالي الرسم ويمثل

 

 
 

 االتصال مستويات في تستخدم التي األساليب تقسيم 2) شكل )

 : الجمهود وحجم االتصال

 

 االتصتال تقستيم ألمكننتا الجمهتور وحجتم االتصتال مستويات بين نربط أن ولوحاولنا هذا

 في ينقسم أن يمكن الذي المواجهي االتصال اطار في وخاصة ، جديدة فرعية أقسام إلى  

 بتين واالتصتال ) شخصتين )بتين الثنتائي االتصتال وهتي أقستام إلتى  ستتة األحيتان بعتل

 ثتم بالمنظمتات واالتصتال الجماعتات بتين واالتصال ذاتها الجماعة بين واالتصال األفراد

 . حجمها حيث من األنواع هذه وتختلف . بالجمهــور االتصال أخيراً 

 العملية في المشاركين حجم يثح من أنواع إلى   االتصال تقسيم يمكننا األساس هذا وعلى

 : أنواع عدة إلى  االتصالية

 شتخص بتين يتتم وهتو Intrapersonal Communication التذاتي االتصتال   .1

 . واحد

 الثنتائي االتصتال وهتو  Dyadic Communicationشخصتين بتين االتصال   .2

 .شخصين بين

 تمي الذي وهو  Interpersonal Communication األشخاص بين االتصال   .3

 . أصدقاء مجموعة أو كاألسرة األفراد من مجموعة بين

 بتين يتتم وهتو  Intragroup Communication ذاتها الجماعة بين االتصال   .4

 . شابه ما أو النادي جماعة ، العمل جماعة مثل محددة جماعة

 يتتم اتصتال وهتو  Intergroup Communication الجماعات بين االتصال   .5

 . رياضي مهرجان في مختلفة ألندية رياضية فرق اتصال مثل ، جماعة من أكثر بين



 
 
 
 
 

 

31 
 

 االتصتال وهتو  Organizational Communication التنظيمتي االتصتال   .6

 . المختلفة المؤسسات بـين يتم الذي أو والمنظمات المؤسسات داخل يتم الذي

 اتصتال وهتو Public Communication عتام  /اتصتال بتالجمهور اتصتال   .7

 مثتل متجانستة غيتر جمهتوره ونوعيتة الجماعتة حجتم متن أكبتر حجمته في جمهوراً  يشمل

 ندوة في خطاب إلى   لالستماع يذهبون الذين أو ، القدم كرة مشاهدي أو ، المسرح زوار

 . جماهيرية

 وسائل يستخدم الذي االتصال وهو Mass Communication الجماهيري االتصال -

                                                                                                                               . تمعالمج أفراد لمخاطبة الجماهيري اإلعالم

 حتى فرد من يبدأون اذ العملية في المشاركين حجم يعكس األنواع هذه في التسلسل  ان

 االتصال  العملية ف  الم ادكيش حجم (3الشكل ) أنظر  . بماليين ينتهوا

 

.  

 االتصال أ اء طرق: 

 مثتل لفظيتة رموزا الرسالةاالتصالية تكون أن يمكن .الرموز خالل من االتصال تأدية يتم

 : التالية األنواع أحد  تأخذ أن يمكن الحالة هذه وفي ، لفظية غير رموزا تكون ،وقد الكالم

 . الكالم مثل لفظية رموزاً  تكون فقد    -أ

 : التالية الشرائح تحت تقع قد إذ لفظية غير رموزاً  وقد تكون -ب

 . الرسم أو البيانـي الرسم أو الشخص صورة مثل الصورية الرموز .1

 أو الستينما أو التلفزيتون أو الصتحافة فتي األلتوان استتخدام مثتل اللونيتة رمتوزال  .2

 .الزي

 . النحنحة أو الباب قرع أو الموسيقى مثل الصوتية الرموز .3

 اليتد وحركتات ، التلفزيتون فتي والصتور المتحركتة األفتالم مثل ةالحركي الرموز .4

 . وغيرها بالعين واإلشارة والرأس

 األنتواع تحتت ينتدرج فإنه األداء طريقة حيث من االتصال تقسيم إلى   ننتقل وحينما      

 : التالية
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  Speech Communication ( الكالم اتصال( اللفظ  االتصال -1

 توصتيل فتي األستلوب وهتذا . المنطوقتة الل تة استخدام طريق نع يتم الذي االتصال وهو

 أن يمكتن ( وستهالً  أهتالً  ( فعبتارة . الصوتيتـة والرمتوز المنطوقة األلفاظ يستخدم الرسالة

 . الصوت نبرة بت يير أخرى مدلوالت ذات تصبح

 : النوع هذا تحت ويدخل لوجه وجهاً  يتم ما غالباً  االتصال وهذا

 الثنائي( شخصين بين االتصال( Dyadic Communication  

 الجماعة  داخل واالتصال Intragroup Communication 

 الجماعات بين واالتصال Intergroup Communication  

 العام)بالجمهور(  واالتصالPublic Communication 

 . الخطابة باب تحت العربية في يدخل الذي هو األخير والنوع

 األداء طترق عتن بمعتزل يتتم أن يمكتن ال االتصتال متن وعالنت هتذا أن علينتا يخفتى وال

 .  الحركة مثل اللفظية غير  األخرى

  Nonverbal Communication   اللفظ  غير االتصال -2

 اللفظي غير االتصال وينطبقSilent language (30)الصامتة الل ة أحياناً  عليه ويطلق

 اذ : واستع متدى ذات رةظتاه علتى   Randall Harrison هاريستون رانتدال يترى كمتا

 والبروتوكتوالت والترقص ، والرمتوز واألزيتاء وااليمتاءات الوجته تعبيترات تشتمل

 . (31الخ ) .. والعنف الدبلوماسية

 تحتت تقتع أنهتا يترى والتتي اللفظيتة غيتر اإلشتارات ألصتناف عرضتاً   هاريستون ويقتدم

 : التالية األربعة الشرائح

 غيتر اإلشتارات تتتراوح حيتث Performance Code األ اء » د  وز «ش فرات   -   أ

 وإلتى   وااليمتاءات العيتون وحركتات ، الوجته تعبيترات مثتل الجستد حركتات من اللفظية

 والضتحك الصتوت نوعيتة مثتل الل تة" "شبه بـ تُعرف ظاهرة وهي أخرى فرعية شريحة

 الخ والنحنحةوالكحة

 ضمن اللفظية غير راتاإلشا تبرز أن يمكن حيث االصطناعية »الر وز «ال فرات  –  

 ، الفنيتة واألشتياء ، األثتاث ، التجميـتـل ومستحضترات ، للمالبتس كاستتخدامنا ستيطرتنا

 لفظتي غيتر اتصتال وهتو ذلتك وغيتر والمعمتار ، لإلنستان المكانتة عتن المعبترة والرمتوز

 . نقولها التي للرسالة مكمل

 االختيتارات عتن اللفظيتة غيتر اإلشتارات تنبتع حيتث إعال ي ة »د  وز  «ش فرات  - ج ـ

 ستبيل على. وتقنياتها المكانياتها اإلعالمية الوسائل استخدام خالل واالبتكارات والترتيب

 أو وأسود أبيل الصورة يختار قد اذ ، عدة بطرق الصورة المحرر يبرز أن يمكن المثال

 المخترج يختتار أن يمكتن إذ هتذا مثيتل الستينما وفتي . رسماً  أو صورة يختار وقد ، ملونة

 المتؤثرات أو الموستيقى يضتيف أن ويمكنته . طويلتة لقطتة أو Close-up مقربتة لقطتة

  . جديد بأسلوب لقطاته ترتيب يعيد وقد الصوتية
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 للوقت استخدامنا من اللفظية غير اإلشارات تنبثق حيث الظرفية »الر وز  «ال فرات -  

 فتي ذلتك وأمثلتة) .  32) حولهــتـم واألشيـــتـاء المتصليـتـن ترتيب خـالل ومـن.  والمكان

 تجلس أن المكان استخدام ومثال .. طويلة لفترة ينتظر  شخصاً  تتر  أن الزمان استخدام

 أهميتة حستب التزوار جلتوس ترتيتب يتم ظهر  أو أن له تدير أو تعرفه شخص عن بعيداً 

 . مناصبهم أو أعمارهم 

                                                                                                                                                                                                             

 عتامالً  أحيانتاً  وكتان ، وجودهتا منتذ اللفظتي غير االتصال البشرية عرفت وقد              

 . فيه أساسياً  عامالً  كان أخرى وأحياناً  لالتصال مساعداً 

 اللفظتي غيتر االتصتال أهميتة علتى تتدل كثيترة أمثلتة  العربتي تراثنتا فتي ونجتد           

 . (33اآلخرون ) فيه تبعه وما الجاحظ طرحه ما وخاصة

 متـن نتوع هتو ، األصتابع بحركتة كالتمثيتل ، غيراللفظتي االتصال أن   يرون العرب وكان

 النبتوي الحتديث ولعتل وظيفتته ويحقتق اللفظي االتصال مستوى سنف في أنه أي ، القــول

 : ذلك على مثال خير التالي الشريف

 اليتتيم وكافتل أنتا : قال وسلم عليه هللا صلى النبي عنه عن هللا رضي سعد بن سهل عن «

 متا الحتديث هتذا فتي النظتر ويلفتت . » والوستطى الستبابة بإصبعيه وقال ، هكذا الجنة في

 . قوالً  باإلشارة االتصال اعتبر إذ » بإصبعيه وقال  «فيه جاء

 
 

 : اللفظ  غير واالتصال اللفظ  االتصال بيش

 أن يجتب اللفظتي غيتر واالتصتال اللفظتي االتصتال أن البتاحثين من كثير يرى             

 بحثي قادني  Birdwhistell  بيردويسل ويقول . لالنفصال قابلة غير كوحدة إليهما ينظر

 الل ويتة األنظمتة متن كتالً  تستمية فتي راغبتاً  هتذا بعتد لستت أننتي وهي نقطة إلى   خاصال

 تؤيتد بأنهتا لتي تظهتر بتدت التتي البيانتات كتل فتان . اتصتال أنظمتة  Kinesic واإلشتارة

 االتصتالي النظتام انبثتاق وان أساستية اتصتالية أنظمتة هتي واالشتارية الل وية بأن القناعة

 حستية نمتاذج متن مقارنتة أنظمتة ومتع ، المتداخلتة قتهمتاعال ختالل متن تحقيقته يمكتن

Modalities Sensory  (34). 

 االتصتالي الستلو  يؤديهتا التتي التاليتة المهتام Mark Knapp ناب مار  لنا ويقدم       

 :  هي المهام وهذه - ايجاباً  أو سلباً  - اللفظي بالسلو  عالقته خالل من اللفظي غير

 ومثتال . لفظيتاً  قلنتاه متا بإعتادة اللفظتي غيتر االتصال يقوم حيث : د()التكرا ااعا   -   أ

 . موضعه إلى  تشير ما ) هنا( ثم شيء وجود عن لشخص تقول حينما ذلك
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 كثيترة ذلتك وأمثلة ، اللفظي السلو  يناقل أن اللفظي غير للسلو  يمكن : التناقض -  

 يقتوم ثتم ، زبتون أمتام عينتةم أوراقتاً  لته يحضتر أن موظفته متن يطلتب التذي المتدير مثتل

 األوراق أن له ليقول مديره إلى   الموظف ويعود ، يحضرها بأال عينه من إشارة باعطائه

 غيتر  والثانيتة ، اللفظيتة األولتى رستالتين تلقتى الحالتة هتذه فتي والموظف . موجودة غير

  . للموظف بالنسبة وثقة تصديقاً  أكثر كانت والتي اللفظية

 فتعبيترات . اللفظتي لالتصتال بتديالً  يكتون أن اللفظتي غيتر لالتصتال كتنيم : ال  دي  - جـ

 . اللفظي االتصال عن تُ ني أحياناً  الوجه

 مثتل . اللفظيتة للرستائل معتدالً  أو مكمالً  يكون أن غيراللفظي لالتصال يمكن : ُ كّم  -   

 بعبارة فوهتت أن بعد المنضدة تضرب أن مثل أو ، شخص من شيئاً  تطلب أن بعد االبتسامة

 .ما

)  اللفظيتة الرستائل علتى للتأكيتد اللفظتي غيتر االتصتال باستتخدام ذلتك ويتتم : التثكي د - ه ـ

 حديثته أثنتاء معينتة كلمتات علتى صتوتياً  بالتركيز الشخص يقوم أن ذلك ، مثال الكالمية (

 التتي الرستالة علتى التأكيتد علتى الدالتة الوجته تعبيترات ذلك يصاحب وقد ، أهميتها ليؤكد

 . يريدها

 بتين االتصتال  وربتط بتنظتيم يقتوم أن اللفظتي غيتر لالتصتال يمكتن : التنظ يم - و

 ، آخر مكان إلـى   المكان ت يير أو العينين أو الرأس حركة مثل ذلك ومثال . المشاركــين

 تنظيميتة وظتائف تعتبتر وكلهتا عنته يتوقتف أو الحتديث ليكمتل للشتخص إشارة إعطاء  أو

 . (35اللفظي ) غيـر صالاالت بهــا يقــوم

 أن أوضتح حينمتا اللفظتي غيتر االتصال وظائف بعل الجاحظ أدر  وقد هذا              

 :يلي ما تحقق اإلشارات

  . المعاني عن للتعبير اللفظ معاونة .1

 . اللفظ استخدام معها المرء يستطيع ال معان عن التعبير .2

 عتتتتن التعبيتتتتر .3

 (36العاطفية ) االستجابات

فصتتل الثتتاني متتن ) أنظتتر ال.

 هذا الكتاب (

 الوظيفتة أن نترى وهكتذا

 لهتتا ينتبتته لتتم األخيتترة

 درستتوا التتذين البتتاحثون

 . اللفظي غير االتصال
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 الر وز استخدام حيث  ش االتصال أنواع (3(دقم   الجــدول

أنواع االتص ال 

  ش

حي    ث طريق    ة 

 األ اء

 الوظيفة
 الر وز الماتخد ة

 لةللتع ير عش الرسا
 أ ـثــلة

االتصتتتتتتتتتتتتتتتتال 

اللفظتتتتتتتتتتتتتتتتتتي/ 

-المنطتتتتتتتتتتتتتوق

 المكتوب

 توصيل رسالة

 كتابيا -شفويا 

 -رموز الل ة المنطوقتة

 أحرف الل ة المكتوبة

 حديث بين شخصين

 مقالة في مجلة/ 

 التخاطب باإلنترنت

 االتصال

 غير

 اللفظي

 اتصال األداء

يحقتتتتتتتتتق:التكرار 

والتأكيتتد والبتتديل 

 التنظيم والتناقل

التدخل اإلشارات التي 

غيتتتر  -ضتتتمن الكتتتالم 

مثتتل الحركتتات -لفظيتتة

واأللتتتوان واألصتتتوات 

 والصور والرسوم

 السلو  االتصالي

 غير اللفظي

 

 اتصال إعالمي

يتتتتتتتتم عتتتتتتتن طريتتتتتتتق 

االختيتتارات والترتيتتب 

واالبتكار فتي استتخدام 

 وسائل اإلعالم

اختيتتتتتتتتتتار المختتتتتتتتتترج 

الستتينمائي لقطتتة مقربتتة 

Close-up  أو لقطتتتتتتتة

طويلتتتتتتتة. ويمكنتتتتتتته ان 

يف الموستتتتيقى أو يضتتتت

 المؤثرات الصوتية 

 حركة يد المرأة وتعابير وجهها توصل أكثر من معنى 
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 : والتواص  االتصال بيش االتصالية الن اطات

 

 فتان ، االتصتال نشتاطات اختلفتت ومهمتا ومستتوياته االتصتال أستاليب تعتددت مهمتا     

 على الهامة المؤثرات ومن . معينة نتائج أو تأثيرات تحقيق هو االتصال عملية من الهدف

 . للرسالة المتلقي استجابة مدى نجاحها

 بتين أي والمستتقبل المرستل بتين تواصتل عمليتة هتي الناجحتة االتصتال عمليتة فتان ولتذا

 عملية طبيعة حيث من والتواصل االتصال بين التفريق يمكننا ولذا . به والمتَصل المتِصل

 المتلقي إلى   الرسالة إرسال االتصال يعني وبينما ، االتصـال

 الرستالة بين التفريق يجب كان هنا  ومن . لها سيستجيب المتلقي أن يعني ال ذلك أن اال 

 المتلقتي لهتا يستتجيب ال التتي . لهتا يستتجيب التتي وبتين

 رستالة األولتى الرستالة فبينما األخيترة فتان ، اتصتالية

 ونطلتتق . تواصتلية رستالة ألن اصتلالتو كلمتة عليهتا

 معنى طياتها في تحمل الكلمة والتفاعتتتتل المشتتتتاركة

 متتن وهمتتا واالستتتمرارية عمليةاالتصتتتال ستتتمات

 . الناجحة

 التواصل بأن القول يمكننا اذن التذي النتاجح االتصتال هتو

 والتفاعتتل المشتتاركة يعنتتي فان وهكذا . واالستمرارية

 يحقتق أن اتصتالي أي طموح التذين وبتين بينته التواصتل

 . مبه يتصل

 التذي العترض هتذا ان         االتصال على يؤكد قد مناه،

 اإلنستتاني النشتتاط باعتبتتاره للحياة يمكن ال الذي المتميز

 . بدونه تستمر أن

 اتصال مكمل

استتتتتتتتخدام المالبتتتتتتتس 

ومستحضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترات 

 التجميل

أزياء معينتة للمناستبات 

العتتتتتتتترس/ الحتتتتتتتتداد / 

التختتتترج أو مؤسستتتتات  

معينتتتتتتتتتتتة للشتتتتتتتتتتترطة 

 /الكشافة الخ

االتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 

الظرفتتتتي/التنظيم

 ي 

استتتتتتتتتتتخدام الوقتتتتتتتتتتت 

 والمكان

ترتيتتتتتتتتتتب الجلتتتتتتتتتتوس 

واألشتتتتتتتتياء وتنظتتتتتتتتتيم 

 المواعيد

 عاطفي اتصال

اإلشتتتتتتتتتارة بتتتتتتتتتالعين/ 

 لمسات اليد 

تعتتتتتتتتتتابير الوجتتتتتتتتتته / 

 استخدام اللون

التعبيتتتر عتتتن المشتتتاعر 

 تجاه شخص آخر
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 العرب  التراث ف  االتصال  فاهيم



 
 
 
 
 

 

40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثان  الفص 

 

 العرب  التراث ف  االتصال  فاهيم
 :  قد ة

 

 التتي المتميتزة اإلنستانية الظتاهرة هتو االتصتال نأ الستابق الفصتل متن اتضتح              

ممكنتة وهتو النشتاط التذي ي طتي حيتاة البشتر فتي كافتة مناحيهتا ستواء علتى  الحيتاة تجعتل

  مستوى الفرد أو الجماعة أو المؤسسة أو الحكومات أو الشعوب .
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ا كان عناصرها اكتشاف ولعل    . اإلنستاني التفاعتل خصتائص فهم تناول من كل لدى هم ً

 بعتل علتى للتعرف عظيماً  العربي واللسان البالغة علماء من الكثيرين انش ال كان ولقد

 بتحفيتز أم العاطفتة باستتثارة ذلتك أكان سواء تأثير أبل  االتصال لهذا تحقق التي األساليب

 . العقل

 وقبل أن يصبح  ، عظيما  ًلدى الباحثين اهتماماً  العشرين القرن في االتصال يلقى أن وقبل

 ، االتصتال عمليتة فهم بمحاوالت حافالً  اإلنساني التراث كان  ، بذاته قائماً  علماً  التصالا

 علتى يشتتمل والتذي االتصتال لعمليتة نمتوذج تقتديم فتي أرستطو محتاوالت أقتدمها ولعتل

  . (1والمستمع ) والرسالة المتحدث ؛ هي أساسية ثالثة عناصر

 

القترن  متن  األربعينات في  Lasswell يلالزو وأشرنا في الفصل األول إلى أن  هارولد

 :(2التالية ) باألسئلة تتمثل والتي الخمسة بعناصره الشهير نموذجه قد م العشرين 

    )المرسل الذي يقول رسالة(     ؟ من يقول 1

 يقول؟ )الرسالة(             ماذا 2

 الوسيلة(   -بأية وسيلة؟  )القناة    3

 الجمهور(   –لمن ؟  ) المتلقي  4

 وبأي تأثير؟  )التأثير(      5

 االتصتال عمليتة عناصتر يحتدد التذي نموذجته ذلتك بعتد  Berlo بيرلتو قتدم  وقتد     

 . (3وتأثيراً ) ووسيلة ومستقبالً  ، ورسالة مرسالً  باعتبارها

 إلتى انتقلتوا بتل ، فحستب االتصتال عمليتة عناصتر تحديتد عنتد االتصتال دارستو يقتف ولم

 بالرسالة أو ، بالمرسل يتعلق فيمـا سواء ناجحة العملية تلك لتجع التي العوامل كل دراسة

 . بالتأثير أو ، بالمستقبل أو ، أو بالوسيلة ،

 وعمقهتا أصتالتها فتي تقتل ال ، االتصتال عملية إلى ثاقبة نظرات القدامى للعرب كان ولقد

َحدثَة النظرات عن   . االتصال عملية عالجت التي ، الُم 

 يقتدم أنته إال ، االتصتال في مكتملة نظرية يمثل كان القدامى العرب مهقد   ما أن ند عي وال

 كتتب تضتاعيف فتي مبثوثتة تلتك آراءهتم نجتد ننتاإ ، وذلتك . األصتالة من يخلو ال تصوراً 

 . العامة والمعارف والبالغة األدب

 

 : العر  القدا ى العلماء عند االتصال تعري 

 

 اتختذ وإن اإلنسانــي والتواصــل االتصال بعملية امىالقد العــرب العلماء اهتم لقد         

  . والبيان كالبالغة مختلفة أسماء ذ 

 معلمتاً  يمثتل إذ . بتذلك اهتمامتاً  العلمتاء هتؤالء هتـ( أكثتر 255ت  ) الجاحـتـظ ولعل        

 وهتو ، عديتدة قترون إلتى يرجع واعياً  فهماً  ووظيفته االتصال عملية طبيعة فهم في بارزاً 

يه عما للتعبير البيان لفظة الجاحظ يستخدم  إذ ؛ المجال هذا في رائداً  عتبري بحق  اآلن نسم 
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 علتى التعريتف هتذا اشتتمال لنتا سيتضتح للبيتان لتعريفته فاحصتة وبدراستة . باالتصتال

 بينهتا كمتا االتصتال عمليتة عناصتر متع تتطتابق التتي االتصتال لعمليتة األساسية العناصر

 .Berlo  بيرلو

   :(4)للبيان التالي الجاحظ التعريف يوردو         

 حت ى ، الض مير  ون الحج ا  وهتا المعنى قناع لا ك   ش ء لك  جا ع اسم ال يان«

 أي و  ش ، ال ي ان  ل ا ك ان   ا كائن اا   حص وله على ويهجم ، حقيقته إلى الاا ع يفض 

 ه و إنّم ا ، ا ا عوال القائ   يج ري إليها الت  والغاية  داد  األ ر ألن ، الدلي  كان جنس

 ف   ال ي ان ه و ف ذلا ، المعن ى ع ش وأوض حت اافهام بلغت ش ء ف ثي ، فهاماوا الفهم

  »الموضوع  لا

 : يلي كما  الجاحظ لدى االتصال عملية عناصر  نجد التعريف هذا خالل من

 . المرسل)  باالتصال القائم (المتصل يقابل وهو ؛ القائل .1

 .لمستقبل(المتلقي)ا  يقابل وهو ؛ السامع .2

 .)الرسالة(  يقابل وهو ؛ القناع كشف شيء كل .3

 يقابتل وهتو ؛ لفتظ غيتر أو لفتظ متن المعتاني علتى التدالالت أصتناف أو التدليل .4

 .)الوسيلة(

 .تقابل الهدف )التأثير( وهي واالفهام هي الفهم القائل اليها يجري التي ال اية .5

 

 : العر  العلماء عند ووظيفته االتصال أهمية  

 ختالل ومتن . للبشتر بالنستبة االتصتال أهمية في أصيلة نظرات القدامى العرب يُقد م       

 فردي مستوى على أكانت سواء لوظيفته تصوراتهم يقدمون فإن هم ، األهمية لهذه إدراكهم

 . مجتمعي أو

 يستتطيع أحداً  تعإلى هللا يخلق لم  «أنه : ذلك ، للبشر ضروري االجتماع أن الجاحظ رأى

ر من ببعل االستعانة دون بنفسه جتهحا بلوغ ر فأدناهم ، له ُسخ   وأصلهم ، ألقصاهم ُسخ 

 الملو  إلى السوقة وأحوج ، باب في السوقة إلى  الملو  أحوج ذلك وعلى . ألولهم ُميسَّر

 .. (5) »وسيده والعبد ، والفقير ال ني وكذلك ، باب في

 إلتى أشتار والتذي باالتصتال اال جتماعاال ذلك تحقيق يتم أن يمكن ال أنه الجاحظ رأى وقد

 . (6البيان ) عبر يتم أنه

 ، بيتنهم وستيلة لتكتون ، اإلنستان بنتي هللا حباهتا ، إلهيتة نعمتة الجتاحظ يتراه كمتا فالبيتان

تلف هتم  التتي والحيترة ، والشتبهة ، النقص مواضع بها ويعرفون ، حاجاتهم عن بها يعبرون

(7) . 

 الزويل طرحه مما تقترب هامة اجتماعية وظيفة لالتصال نأ الجاحظ رأى وقد             

Lasswell  من االجتماعي التراث نقل وظيفة بينها وظائف ثالث لالتصال بأن قال الذي 

 . (8يليه ) الذي الجيل إلى جيل
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 في ذلك خل دوا قد العرب وأن . لمآثرها األمم تخليد يحقق االتصال أن إلى الجاحظ ويشير

 . (9شعرهم ) ديوان

 خاللته ومن ، عبراالتصال األحفاد إلى األجداد تراث نقل يتم أنه شك من وليس            

 . األجيتال إلتى الثقتافي التتراث بنقتل وذلتك ، مناقبهتا بنقتل وتقتوم بشخصتيتها األمة تحتفظ

 التتي المجتمتع قتيم لألجيتال نقتل الشتعر أن كيتف ترينتا العربتي الشعري للتراث ومراجعة

 . األمة شخصية عززت

 الليلتة فتي -والمؤانستة كتاب االمتاع في هـ(414)ت  التوحيدي حيان أبو وكتب            

 أهميتة عتن الحتديث بتاب فتي يتدخل أمتر الحقيقتة فتي وهتو . البالغتة فضتل عتن -الستابعة

 لديه  البالغـة تقوم ( إذ10والحساب ) البالغـة صناعتي عن يتحدث حينما ؛ذلك االتصال

 لتتراث الجامعتة )هتي المعلومتات توصتيل يتتم بهتا التتي الوستيلة فهتي ؛ ةإقناعيت بوظيفتة

 الحتق بإحقاق البالغة تقوم اذ ، والدعاية لإلعالم يستخدم أن يمكن لديه فاالتصال العقول(

 . الحق وتبطل الباطل تحق وكذلك ، الباطل وإبطال

 أهميتة عتن الغتة الب كتابته أسترار ( فتي471)ت  الجرجتاني القاهر عبد وتحدث           

 اإلنستان وبتين ، والحيتوان اإلنستان بتين يفترق هوالتذي فتالكالم . اتصتالية كوستيلة الكتالم

 وستيلة وهتو ، شتخص إلتى شتخص متن العلوم تنتقل بها التي الوسيلة أنه ورأى . والجماد

 .(11هللا ) من هبة واعتبره والعواطف والمعاني األفكار عن للتعبير

 

 : العر  العلماء عند ئلهووسا االتصال أنماط   

 البيتان )وهتو متن أنمتاط خمستة عتن يتحتدث الجتاحظ نجد أن المده  من لعله              

 . المعاصرة( الل ة في االتصال

 : الجاحظ يقول

ق ولتم ذلك جمع بل ، واحد بصنف البيان من لهم يرض مـل ثـم «  ، يقل تل ولتم وكث تر ، يفتر 

 اليته التذي  والترجمتان ، معتانيهم يتعتارفون بهتا التي نالبيا آلة وجعل ، يخف ولم وأظهر

 بلتوغ عتن نقصتت وان ، خامستة خصتلة وفتي ، أشياء أربعة في ، اختالفهم عند يرجعون

 الخصال وهذه ، اليه وصرفت له وضعت الذي بجنسها تبد ل فقد ، جهاتها في األربعة هذه

 الداللتة صتحة متن أوجتد ما مسةالخا والخصلة ، والعقد ، واإلشارة ، والخط ، اللفظ : هي

 وال تنبس التي والساكنة ، الصامتة الجامدة األجرام في البرهان ووضوح الشهادة وصدق

 أن بعتد ، عنهتا خلتى ممستك عنتد أو ، عليهتا يدخل بداخل اال تتحر  وال تفهم وال ، تحس

 » . (12) لها تقييده كان

 أنته لوجتدنا - اليتوم االتصتال علتم بل تة - الجتاحظ قدمه ما نترجم أن حاولنا ولو            

 : التالية االتصال أنماط عن يتحدث

 كتالتفكير ، الشتخص ذات فتي يتتم هتو التذي التذاتي الذاتي؛واالتصتال االتصتال .1

 . والخيال
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 عبتر يتتم هوالتذي اللفظتي واالتصتال ؛ ( االشتخاص )بتين التذاتي غير االتصال .2

 : قسمين إلى ينقسم وهو.الشخصي والتخاطب الكالم

   اللفظي االتصال ( أ

   )    اإلشارة( اللفظي غير االتصال  ( ب

 التذي اللفظتي االتصتال ضتمن يتدخل ال االتصتال متن نوعتاً  ذاتته حد في ، الخط جعل وقد

 االتصتال أو  Interpersonal Communication الشخصتي االتصتال عبتر يقتوم

 . Intergroup Communication الجمعي

 المباشتر االتصتال عنصتر لكتون بذاتته، قائمتاً  اتصتالياً  نمطتاً  )الخط(الكتابتة يعتبتر ولعلته

 أن الرجتع والعتبتار جهتة، متن هتذا والكتتاب القتار  بتين مفقتود األلفاظ لنطق والمجهور

 االتصال بين فرقاً  هنا  أن اذ . باالحترام جديرة نظر وجهة وتلك . أخرى جهة من مفقود

 هذا يوضح ما ولعل . الكتاب عبر المباشر غير واالتصال ، المباشر عبر الكالم الشخصي

 ال يبة وفي الكتابة في المرافق الحكومية ) الدواوين( عند القلم بيان ألهمية شرحه الجانب

. 

 يرى أنه إال . وآكدة دائمة اليه الحاجة إذ   القلم على يتقدم اللسان أن يرى فالجاحظ           

 بته خصتت متا إال ، النائبة وعند ال يبة في يكون أمراً  القلم بيان إلى الحاجة كانت  : «بأن

 » . (13)  أعم وأثره أبسط هنا  القلم لسان فإن   ، الدواوين

 الحستبة متن نوع هو العقد أن   إذ   واإلشارة؛ العقد بين التفريق بمأزق الجاحظ شعر وقد    

 في اضطراباً  ا هن بأن  الجاحظ ويؤكد . اإلشارة أشكال من شكـل  وهـذا . األصابع على

 أمتام ألن ، واإلشتارة العقتد بتين متا بالفصتل يقتم لتم ولكنـتـه . واإلشتارة العقتد بتين الحكتم

 (14). عنه  للحديث أولى هو ما الجاحظ

 التنمط  عتن يتحتدث ستنجده والتبيين(للجتاحظ )البيتان كتتاب إلتى انتقلنتا وإذا             

ب اسم عليه ويطلق ،  الخامس االتصالي فها والتي ،  ةالنِّص   الحتال هتي إنهتا « : بقولته عر 

 االتصال أصناف مقام تقوم والتي ،(15) » اليد ب ير والمشيرة اللفظ ب ير والناطقة والدالة

 ذلك بأن أشار وقد .   الدالالت تلك عن تقتصر ال تعبيره حسب وهي ، ذكرها التي السابقة

 . الناطق الحيوان في كالداللة ، لجامدا الموات في التي فالداللة ، وناقص وزائد ظاهر  «

 يؤكـتـد وهـتـو «البرهتـان جهـتـة متـن معربتة والجمتاد ، الداللتة جهتة متن نتاطق فالصامت

 كتان وإن إليته وأشتار ، صتامتاً  كتان وان عنه أخذ فقد معنى على الشيء دل   متى» بأنــــه

  » . (16) ساكتاً 

يه أن يمكتن متا نضتم فتتدخل عنهتا؛ تحتدث التتي الخامستة الخصتلة وأمتا  بالداللتة نُستم 

 Brent Ruben روبين برنت وهما لالتصال دارسي ن نجد أن غرو وال . للهيئة االتصالية

 الهندسةالمعمارية عن 1979عام  يكتبان  Paolo Soleri (17سوليري ) باولو ورفيقه  

 لخامستةا للخصلة الجاحظ مفهوم  مع يتسق وهذا  ، واحد آن في اتصالية ورسالة كوسيلة

 باعتبارهتا نفهمهتا أن يمكتن دالالت لنتا يقتدم حولنتا متا كتل أَنَّ  إذيترى النصبة أسماها التي

 . واحد آن في ورسالة وسيلة
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 : يلي فيما تتمثل الجاحظ اقترحها التي االتصال وسائل فأن وهكذا

 . اللسان وسيلة .1

 . الكتاب وسيلة .2

  اإلشارة وسيلة .3

 . العقد وسيلة .4

 . النصبة وسيلة .5

 . بعد فيما الوسائل هذه عن للحديث نعود وسوف

 االستتدالل إلتـى) األخبتار عيـتـون (كتابـتـه يـتـف هتـ(276 - 213قتيبتة ) ابتـن رـويشي هذا

 اتصتالية كوستائل والنصتبة واإلشتارة بتالعين

 : «يقول اذ الشعرية النمـاذج ببعل مستشهـداً 

 قتال لستان متن أوضتح طترف رب : يقتال

  :  أعرابي

 والع يشُ        عي ونُهم نَمَّ ت   القل ى ن اَكاَتَمو إن  

 تص  أو القلبِ  ف   ا تُظهر

………………………. 

    . 

 لها فقل األرض سل « : القائل قول هذا ومثل

 وجنتى ، أشتجار  وغترس أنهار  شق من :

 اعتباراً  أجابتك ، حواراً  تُجب ك لم فان ، ثمار 

« (18) . 

 الكامل  «كتابه في هـ(285)ت  المبرد ويؤكد

 كوستيلة اإلشتارة إلتى  »واألدب الل تة يفت

 . (19بااليماء ) وأسماها اتصالية

 ، بصتره وخفتل ، وسكونه بسكوته، العاقل عقل على يستدل« أنه الجوزي ابن رأى وقد

 متن األشتكال هتذه - رأيته حستب - يعتبتر فهتو . (20) »بهتا الالئقتة أماكنهتا فتي وحركاتته

 .  واألقوال باألفعال العاقل عقـل علـى ستدالللال ، اتصالية وسيلة اللفظي غير االتصال

 البيان(كتابه في الجاحظ على ليرد ) البيان وجوه في البرهان كتاب( في وهب ابن ويكتب

 وهتب ابتن ويقتوم .أقستامه تمييتز ومتن ، البيتان وصتف متن خلتو أنته يترى الذي )والتبيان

 الترغم علتـى ، الجتاحظ يقدمه مما للبيان تصوره يقترب و .أربعة وجوه إلى البيان بتقسيم

 : بـ تتمثل التي االتصال أنواع هي لديه البيان وأوجه .هــل نقده نـم

 ما وهو الجاحظ لدى النصبة يقابل وهو ، بذاتها األشياء بيان وهو : االعتبار بيان 1

 وال بالحس يدر  ظاهر بعضه ، بذاتها األشياء عبارة أن يرى وهو ، الهيئة بداللة أسميناه

 يدركته انمتا والعقتل ، بالعقتل اال يتدر  ال بتاطن وبعضته ، واالستتدالل البرهان إلى ريفتق
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 أنفستها فتي صامتة كانت وان األشياء بأن يرى البيان من النوع وهذا ، بالخبر أو بالقياس

 . لالتصال خارجيا حافزا نجدها وهنا  .أحوالها بظاهر ناطقة فهي

 النتوع عتن ينتتج وهتو ، واللتب الفكر عمالإ عند بالقلب بيان وهو : االعتقاد بيان 2

 نجد وهنا . األشياء بمعاني عالماً  صار االعتبار بيان له حصل اذا المرء أن ذلك ، السابق

 . لالتصال وخارجيا داخليا  حافزا

 غيره مع فيه المرء يشتر  الذي وهو باللسان القول أو النطق وهو :  العبارة بيان 3

. 

 اللستان بيتان ألن ذلك . غاب أو بَُعدَ  من به يبل  الذي يانالب وهو :  بالكتاب البيان 4

 كالمهتم النتاس تصوير خالل من بالكتاب البيان يتم و ، ال ائب دون الشاهد على مقصور

 . (21بعدهم ) لمن علومهم بذلك فخل دوا ، عليها اصطلحوا بحروف

 يستمى فيمتا النيتدخ والثتاني األول المستتويين أن ترينتا وهتب ابتن يطرحه ما إلى ونظرة

 الذي االتصال تفاعل وهو  Intra personal Communcation الذاتي باالتصال اليوم

 . )22نفسه ) الفرد ذات داخل يجري

 متا ، البيتان أصتناف متن الجتاحظ طرحته متا متع يلتقيتان البيان أشكال من النوعان وهذان

 . بالنصبة الجاحظ أسماه

 بمراتب أسماه ما ) الطراز كتاب ( في اليمني العلوي حمزة بن يحيى ويقدم                 

 .  اتصتالية أنماطتاً  حقيقتهتا فتي تشتكل و ، مراتتب أربتع لديته وهتي ، األشتياء متن التحقتق

 الثالتث النمتـط اـتـوأم  التذاتي االتصتـال نمتط تحتت يتـدخالن لديته والثتاني األول فتالنمط

 .   الجمعي االتصال أو الشخصي لالتصال يصلحان مستويان فهما ؛ والرابع

 : هي اليمني العلوي يقترحها التي األشياء من التحقق ) ومستويات )مراتب

 تترتتب وعليهتا األصتل هتي المرتبتة وهتذه:  وتصتورها التذهن فتي تحققهتا 1

 ال لكتن التذهن فتي تصتورها يمكتن الذهنيتة التصورات بعل وهنا  األخرى الموجودات

 وستائر هتو الختارج فتي وجتود لته يكتون وتتارة ، العقلتي بالبرهتان الختارج فتي لها حقيقة

 . الملكات

 سواء عيني وجود من المكونات من العالم في يوجد ما وهذا  :األعيان من التحقق 2

 .ال أم الذهن أدركه

 للداللتة وضتعت ألفتاظ وهتي : والذهنيتة الخارجيتة الصور تلك على الدالة األلفاظ 3

 . العقلية المصلحة من لضرب عليها

 .األلفاظ تلك على دالةال الكتابة 4

) االتفتـاق عليهـتـا بيــــتـن النتاس (   المواضتعة إلتى تفتقتران ال والثانية األولى والمرتبة   

 يستبق والكتالم ، المواضتعة إلتى فتحتاجتان والرابعتة المرتبة  الثالثتة أما ،  عقليتان ألنهما

 .(23المواضعة ) في الكتابة

 

 العر  عند االتصال عملية عناصر : 
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 عناصتر حتول الكتتب تضتاعيف فتي مبثوثتة آراء العربتي التتراث فتي الباحتث يجتد        

 . االتصالية والبيئة . والتأثير ،  الرسالة ، الوسيلة ، المتلقي ، المتصل ، االتصال عملية

 المعتارف كتتب فتي حولهتا ُكتبتت نتفتا نجتد ولكننتا . منهجيتة بطريقتة اآلراء هتذه تقتدم ولم

 تصوراً  لنا لتقدم شتاتها جمع هنا ومهمتنا .والتاريخ ، والل ة ، واألدب ، ةوالبالغ ، العامة

 . االتصال عملية عناصر عن

 

  :  المتص  -  :  أوالا 

 ولذلك . اإلعالمية الرسالة توصيل على قدرته حيث من ، بالمتصل القدامى العرب اعتنى

 . االجتماعية ومكانته ، دربته وضرورة ، وثقافته ، وفصاحته ، نطقه بسالمة اهتموا

 

 : للمتص  النطقية الخصائص

 ستالمة وعلتـى اإلفهتام، علتى اللستان قتدرة متن تقلتل التي لآلفات بالشرح الجاحظ يعرض

 علتى أنته إذ ، وفصتاحته النطتق لستالمة تعترض التتي لآلفتات يعترض نتراه وكتذا . البيان

 . البيان درجة تكون وفصاحته سالمةالنطق مقدار

 - هللا بتثم/ هللا بستم  والستين- طتال/ قتال- القتاف أحترف) كاللُث تة (اللستان آفتات يعتدد فهتو

 الفاء ، حرف) والفأفأة ،( التاء حرف) والتمتمة( عمي/ عمرو والراء- جمي/ جمل والالم

بسة(  ، بعل في الكالم وهو  ادخال )واللفف(  حد يبل  ولم عليه يثقل الكالم كان إذا )والح 

 )والُعقلتة( ، العترب حتروف فتي العجتم حروف بعل أدخل إذا لكنـة()وال والتمتام، الفأفأة

 . (24) الكالم عليه تعق ل إذا

 الرسالة توصيل في أهميتها لها  المتصل نطق بسالمة تتعلق التي الخصائص أن شك وال

 . ومفهوم واضح بشكل

 تحديتد عتن 1970عتام   Judfree وجتوفري   Stuart ستتيوارت الباحثتان ويكتتب

 صوت مميزات تقييم دراستهما أن في ويالحظان ،  المنطوق للصوت الفردية الخصائص

 اإللكترونتي للتطـتـور نتيجتـة كتان ذلتك أن ويريتان ، الرستالة تفستير في أساسية المتحدث

 .(25البحـث ) امكانيات وفـر الـذي

 ستتيوارت قبتل اإلفهتام تحقيتق فتي الصتوتية الخصتائص ألهميتة الجتاحظ اكتشتاف ونلحظ

 . طويلة بقرون فري وجود

 : للمتصل االجتماعي المركز

 قيمة رسالته يكسب الذي : للمتصل االجتماعي المركز عن)هـ 429ت (الثعالبي ويتحدث

 كتل أنتواع علتى ينستحب أنته إال ، الشتعر عتن للحديث جاء قد هذا كان وإذا . ألهميته تبعاً 

 .(26الرسائل )

 للرستالة استتقبالنا يتؤثرعلى  للمتصتل تمتاعياالج المركتز أن إلى أشار قد قتيبة ابن وكان

 . (27قائله ) لنبل ويحفظ يختار ما الشعر من أن يرى فانه ثم ومن
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 : للمتصل وصايا

 تصلح كما وهي ، للخطيب وصايا عن عبارة لتكون صحيفته المعتمر بن بشر وكتب     

 : ( 28يطالبه) فهو ، إذاعياً  أم صحفياً  كان سواء متصل ألي تصلح للخطيب

 . االتصالية رسالته بها ليعد مواتية نفسية لحظة يختار أن 1

   . األلفاظ ويشين المعاني يستهلك ذلك ألن التعقيد عن البعد 2

  . سهالً  وأسلوبه رشيقة ألفاظه تكون أن 3

   . مستواه كان مهما المتلقي قبل من معروفة قريبة المعاني تكون وأن 4

 الرسالة، تشتمله ما صواب مع المنفعة قيقتح في يتمثل االتصالية العملية مدار أن 5

 . مقال مقام فلكل الحال توافق بحيث

 ويتعتاطى القتول يتكلتف أن لته أريد وإذا . به يقوم ما محبة المتصل لدى تكون أن 6

 فتإن يستتطع لتم فتإذا . المواتية اللحظة ينتظر حتى فكره ويجيل ، يتعجل أال فعليه الصنعة

 . ناجحة رسالة إلعداد سبيالً  يكونا لن الترهيب أو الترغيب

 بها يتم التي والحاالت ، المستمعين وجمهور المعاني بين بالموازنة المتكلم طالب 7

 . اإلعالمية الرسالة توصيل

 الموضتوع كتان فتإذا ، المتلقتين جمهتور ومتع الموضوع مع تتناسب ل ة استخدام 8

 .ومصطلحاته  العلم ل ة  المتصل يستخدم أن فيجب ؛ علمياً 

 بعتل)  16-1ص -الكاتتب)ص أدب كتابته مقد متة هـ( فتي 276الدينوري ) قتيبة ابن قد م

 يتراه متا وصتاياه فتي ورد حيتث  بالمتصل، اهتمامه عن تعبر التي للكاتب الهامة الوصايا

 : يلي بما يطالبه فهو  ، مؤثرة الرسالة تكون لكي ضرورياً 

 . الكذب عن صناعته بصيانة وذلك صادقاً  يكون أن 1

 أب ضتكم ان :« وستلم عليته هللا صتلى الرستول بقتول عمتالً  الكالم في تفيقهال تر  2

 .»  المتشدقون المتفيقهون الثرثارون إليَّ 

 وتعقيتد ال ريتب وحشتي عتن واالبتعاد المتداولة والمعاني السهلة األلفاظ استعمال 3

 . األلفاظ

 أن بيجت الكاتتب أن يترى أنته ذلتك إليته والمكتتوب الكاتتب بتين ألفاظته تالئتم أن 4

 .(29إليهم ) المكتوب مستويات يراعي

 

 :  والرجع المتص 
 المتصتل يراعتي أن ضترورة األخبتار(إلى كتابته)عيون فتي قتيبتة ابتن أشتار              

 وليحترص ، متكتاملين ركنتين ذات االتصتالية العمليتة أن حيتث . جمهتوره لتدى الرجتع

 عبتد قول عنها عب ر والتي برسالته واالهتمام باالستجابة يتمثل الذي  الرجع على المتصل

 ولحظتو  ، بأستماعهم لتك وأذنتوا ، بأبصتارهم حتد جو  متا القتوم حد ث" : مسعود بن هللا

 ( 30فأمسك . ") فترة منهم رأيت وإذا ، بأبصارهم
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 -المتحتدث- المرستل تشتمل هنتا وهتي ؛ تامتة اتصتال بعملية تلخيصها يمكن األقوال وهذه

 ، إليته واإلستتماع والنظتر بالوجته اإلقبتال - والرجتع ، ديثالحت- والرستالة ، والمستتقبل

 . الشخصي االتصال- والوسيلة

 

 : تحيزه وأس ا  المتص  على المؤثرات
 تقتترب و . الخبر إلى يتطرق الذي الكذب تقتضي التي لألسباب تصوراً  خلدون ابن يقدم 

 على والمؤثرات لمتصلا تحيز بشأن االتصال علم دارسو يقترحه مما كثيراً   األسباب هذه

 خلدون ابن يقترحه وما ، (31البوابة ) حراسة بدراسة تعنى التي تلك وخاصة تصوراته،

 ، الصتحف مخبتري علتى تمامتاً  ينستحب -التتاريخي بالحتدث معني   هنا وهو- الخبر بشأن

 الكتذب تطترق أستباب أن يرى فهو . ال د تاريخ أحداث هي اليوم فأخبار األنباء ووكاالت

 : يلي ما إلى تُعزى أن يمكن لخبرا إلى

 بمتا الحيتاد والموضتوعية يكونتان أن يترى فهتو ولتذا ؛ والمتذاهب لتآلراء التشتيع 1

 متن صتدقه تتبتين حتتى والنظتر التمحتيص متن حقه يعطيه« الخبر قول في باعتدال أسماه

 . »كذبه

 

 ووهت بالناقلين أسماها المصادر وهذه ؛ موثوقة المخبر يعتبرها مصادر عن النقل 2

 النتاقلين متن كثيتراً  أن إلتى ترجتع المصتادر تلتك عتن النقتل فتي الكتذب مظتاهر أن يترى

 . وتخمينه ظنه فيه ما على فينقله الخبر من يتحقق ال )المصادر(

 الوقتائع ربتط على قدرته عدم من ذلك وينبع ؛ خبره في الصدق يتوهم المخبر أن 3

 . بالمصدر الثقة بببس أو ، الخبر تكتنف التي للمالبسات نظراً  بأحوالها

 والمتدح بالثنتاء منهم للتقرب وذلك ؛ والسلطان الجاه ذوي بمنافقة المخبر يقوم أن 4

 . حقيقة غير على بأخبار ذكرهم وإشاعة

 اآلن نجتد ولذا ؛ فيه يكتب الذي الموضوع في والخبرة المعرفة المخبر تنقص أن 5

 نتيجتة بت طيتهتا يقومتون يالتت المنتاطق في مختصوها لديها األنباء ووكاالت الصحف أن

 والخبرة المعرفة نقصان أن يرى خلدون فابن . بها ومعرفتهم المعينة المنطقة في خبرتهم

 . (32الكاذب ) الخبر في سببان

 

 :المتلق   أحوال و راعا   المتص 
 

 الخبتر : وهتي الكتالم أقستام علتى يتعترف ستوف العربيتة للبالغتة دارس أي إن          

 بالنستبة هنتا يعنينتا ومتا (33لذاتته ) والكتذب الصتدق يحتمتل كتالم هو والخبر  . واالنشاء

 الخبتر المتتكلم إلقتاء بكيفيتة البالغيين اهتمام فإن ثم ومن .  بالمتصل عالقة ذا كونه للخبر

  الهاشمتـي السيـتـد يقتـول كمـتـا ذلتك أنتـه . االتصتالية العملية صميم في يدخل ، للمخاطب
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 المخاطتب مع المتكلم يكون أن يجب واإلظهار، اإلفصاح لكالما من ال رض كان حيث:«

 » .(34) يناسبها ما ويعطيه ، حالته يشخ ص ، المريل مع كالطبيب

 .  المتصل بها يلتزم أن يجب ذهبية قاعدة وهذه

 التي الل وية األساليب حول القدامى البالغيين آلراء تلخيصاً  المحدثون البالغيون لنا ويقدم

 : في تتمثل والتي ، المخاطب أحوال باختالف المتكلم عيهايرا أن يجب

 ال فهنا ، له منكر وال فيه متردد غير ، الخبر من الذهن خالي المخاطب يكون أن .1

 . ابتدائياً  الخبر هذا ويسمى ، للتوكيد حاجة

ا ، الخبتر فتي متتردداً  المخاطتب يكتون أن .2  وهنتا معرفتته فتي وراغبتاً  ، فيته وشتاك ً

 . طلبياً  الخبر من الضرب هذا ويسمى ، الكالم تأكيد يستحسن

 الخبر تأكيد يزداد أن ويستحسن ، بخالفه ومعتقداً  للخبر منكراً  المخاطب يكون أن .3

 (35انكارياً ) الخبر هذا ويسمي وضعفاً  قوة انكاره حال حسب على

 

  : الماتق   / المتلق   - : ثانياا    

 عتن المتلقتي نفصتل أن يمكننتا ال االتصتالية للرستالة المستتقبل- المتلقتي عتن حتديثنا عنتد

 العرب كتابنا لدى واضحاً  هذا وكان .االتصال عملية طرفا أنهما ذلك ، المرسل- المتصل

 عرضنا في واضحاً  وكان . االتصال عملية طرفي الرئيسي شاغلهم كان الذين ، األقدمين

 لتوصتيل الفضتلى بالطريقتة تترتبط كانتت توجيهتاتهم بتأن - للمتصتل لتصتورهم- الستابق

 متا نتابع سوف وهنا . المعتمر بن بشر حديث في واضحاً  هذا وكان . المتلقي إلى الرسالة

 وتتمثتل . االتصالية العملية من الثاني للطرف تصورهم في آرائهم إلى منه لنخلص بدأناه

 . تلخيصها سنحاول التعميمات من بمجموعة آرالهم

 

 المستتقبل- المتلقتي إن: أفض   بطريق ة ل ه شالم ابهي  ش الرسائ  يتق   المتلق  (1

 بأنته ويشتعر أكثتر عنته يفهتم فهتو لته مشابه هو ممن اإلعالمية الرسالة يتقبل أن إلى أميل

 . به ألصق

 ال أحيانتاً  رستائلهم أن اذ التنمتويين اإلعالميين من الخبراء دور خاص بشكل يطرح وهذا

 . عنهم ب ربة يشعر جمهورهم ألن صدى لها تجد

 األشباح عن منهم أفهم الناس عن الناس أكثر وألن « ...)الحيوان( كتاب في الجاحظ يقول

 أجنتاس في موجود وذلك . به وأضب اليه وأسكن ، شكله عن أفهم الشكل وألن ... الماثلة

 ، العتالم وكتذلك ، أنـتـزع واليته آلتف ولته ، لته أفهتم والصتبي . الستباع وضروب ، البهائم

 . (36) » والجاهــل

 

 علتى قتدرة لته المستتقبل- المتلقتي إن: االس تيعا  عل ى  ح دو   ق دد   و المتلق   (2

 ، التتعلم فتي والتراغبين المتلقيــن لـدى للفهم مختلفة مستويات فهنا  ثم ومن ، االستيعاب

 طريتق عن الفهم إلــى المفضية السبل أحد هو التعليم كان واذا .ما اتصالية رسالة تلقي أو
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الفهتم  هـــتـدف أحيانتـاً  يحقتق ال- خلدون ابن يرى كما - ذلك أن إال ، لةالرسا بفهم التمرس

(37) . 

 تعتبر معـاً  )المتعلم( والمتلقي  المتصل تهم توصيات من خلدون ابن يقدمه ما أن شك وال

 أساسي شرط  والمستقبل المرسل بين مشتركة بمفاهيم األلفاظ دالالت إدرا  أن إذ ، هامة

 .  واإلفهام الفهم في هدفها لتحقيق ، الرسالة توصيل في

 

 جمهتور المتلقتين جمهتور إن: والنوعي ات  الما تويات  ت  ايش المتلق يش جمه ود (3

 العامتة هنتا  أن المتصتل يُراعتي أن يجتب ثتم ومتن  ، والنوعيتات المستتويات متبتاين

 . هتدفها الرسالة تحقق كي ضرورة الجمهور مستويات ومراعاة ، جمهوره في والخاصة

 إليته أشتار التذي المبتدأ هتذا . اإلطتار هتذا في أساسياً  مقال مقام لكل القائل المبدأ كان ولذا

ره ، الذكر سالفة صحيفته في المعتمر بن بشر   «و » الحيتوان«  كتابيته فتي الجتاحظ وكر 

 يؤكتد الجتاحظ نترى ولتذا. العربيتة البالغة مباد  من هاماً  مبدأً  وأصبح  » والتبيين البيان

 . (38المتلقين ) جمهور  مستويات اختالف على

 ستواء ومكشتوفاً  ظتاهراً  والمعنتى ستهالً  األستلوب يكتون بتأن المعتمر بن بشر طالب وكذا

 . (39للعامة ) أو للخاصة أكان

 

 بتالموقف االهتمتام ضترورة القدامى رأى: نفا   ناخ ف  الرسالة ياتق   المتلق  (4

 أكثتر التنفس بته تهتتم متا يراعتي أن يجتب الرستالة تصتميم فتإن ثتم ومتن ، للمتلقتي النفسي

 فيته الحسن ظهور بما الحسن في يُبَدأ: هـ(684ت  ) القرطاجي حازم يقول الصدد وبهذا.

 والتنفس ، أوضتح فيته القتبح ظهتور بمتا الذم في ويُبَدأ ، أعنى بتقديمه النفس وما ، أوضح

 . (40) »أعنى إليه بااللتفات

 بشتر يترى فكمتا  »المتلقتين  « المستتمعين لةحا تراعي بحيث الرسالة تصمم أن كمايجب

 وأقتدار المقامتات أقتدار علتى المعتاني أقتدار يراعتي أن المتتكلم علتى بتأن المعتمتر ابتن

 . الحاالت تلك أقدار على المستمعين

 حينمتا النفستية األحتوال ألهميتة تصتوره  » الشعر عيار« كتاب  في طباطبا ابن لنا ويقدم

 . (41مراعاتها ) يجب سيةنف حاالت للمتلقي بأن يقرر

 

 الرسالة عن  المستقبل- المتلقي يستنكف : الم وشة للرسائ  ياتجيب ال المتلق  (5

 النطق آفات مثل- بالنطق مرتبطة أكانت ،سواء التشوي  عناصر من عنصر يشوبها التي

 . المعنى في بالمعاظلة مرتبطة كانت أم -اللسان صحة تعترض التي

- 390رشتيق ) ابن لنا وينقل اللسان آفات حول الجاحظ لدى اراتإش السابقة النماذج وفي

 أال البالغتة حتظ متن كفتى : «قوله محمد بن إبراهيم اإلمام عن الجاحظ حكاه ما هـ( 456

 . (42) »السامع فهم سوء من الناطق يؤتى وال ، الناطق إفهام سوء من السمع يؤتى
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 متا األستلوب عن الناجم التشوي  نيرفضو ممن بعضهم قول رشيق ابن إلينا ينقل وكذلك

 ، عجتز بال ريتب واالستتعانة ، رفتق المعتاني تلختيص : يقتول بعضتهم وكتان : «يلتي

   (43) »إسهاب الكالم عليـه بني ممـا والخروج ، نقص الباديـة أهــل غيــر في والتشادق

 

 لتقبتل االستتعداد شترط نإ: جرع ات عل ى الرس الة لتلق   اس تعدا اا  أكث ر المتلق   (6

 كتان لتذا . جرعات على الرسالة لتقبل االستعداد لديه المتلقي وإن لفهمها، أساسي الرسالة

 ، جديتدة مهتارات وتعلتيم ، جديتدة خبترات تقتديم إلتى تهتدف التتي الرسالة اإلعالميتة على

 كتي معلوماتهتا، توصتيل فتي التتدريج أو ، المتلقتي لتدى االستتعداد تراعتي متدى أن يجتب

 . التعليــم هدف تحقق

تنميتة  أن يترى وهتو. ( 44العلتوم ) تعلتيم حتول شتي قاً  فصتال خلتدون ابتن كتتب وقتد

 . (45بالتدريج) تكون أن على ممكنة المتلقي لدى االستعدادات

 

 :   الوسيلة -  : ثالثاا  

 مقتدمتهم وفتي-القتدامى الكت تاب أن إلتى ووستائله االتصتال أنمتاط عتن الحتديث عنتد أشترنا

ثوا  - الجاحظ  : وهي لالتصال وسائل عدة عن تحد 

 . اللسان وسيلة .1

 . الكتاب)الخط( – القلم وسيلة .2

 . اإلشارة وسيلة .3

 . العقد .4

 . الهيئة( )داللة النصبة وسيلة .5

 . خاص متلق رسائلهاإلى تقد م الوسائل من وسيلة كل أن إلى أشار وقد

 

 وسيلة جعلو ، للسامع - اللفظ رسالتها التي - اللسان وسيلة الجاحظ جعل : اللاان وسيلة

 - القلتم وستيلة وجعتل ، والالمتس للنتاظر والعقتد ، للنتاظر - اإلشارة رسالتها التي- الجسد

 الرسالة لحفظ وسيلة تظل والتي الوسائل، تلك استقبال عن غاب لمن - الخط رسالتها التي

 . (46والفقــدان ) النسيان مــن تحميها

 : سائلالو تلك بعل لخصائص تفصيالً  الجاحظ لنا قدم وقد

 حاجتة وهتي ، (47الحاجتات ) أقترب عتن للتعبيتر الوستيلة ألنهتا ضرورية اللسان فوسيلة

  .(48الحضور ) في التعبير وسيلة فهي ثابتة وراهنة وآكدة دائمة

 . (49رسائلها ) لنا لتنتج الوسيلة تلك عمل عن تصور بتقديم يقوم وهو 

  : «يقتول فهتـو . صاحبـتـه مجلتس يتجـتـاوز ال أنـتـه يــف الشخصي االتصال عيب ويـرى

 أن ويترى » (50) صتوته ومبلت  ، صتاحبه مجلتس تجتوزان ال وهدايتته اللستان ومناقلتة

 كمتا وهتو  »القلتم عتن اللستان قتدموا فلتذلك «غيرهتا على تتقدم الشخصي االتصال وسيلة
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 لفيتك وال ، حلبته في يجري وال ، غباره يشق وال شأنه يتعاطى ال اللسان كان إذ  «يقول

 » . (51) غايته بعد

 

 : والخط الكتا  - القلم وسيلة

 الختط عتن بإستهاب يتحتدث فإنته القلتم فضتيلة عتن للحديث  الجاحظ ينتقل حينما            

 . للتفاهم وسيلة والكتابة الخطوط يعتبر إذ.والكتاب الكتابة وفضل

 الكتتاب فضتل عتن حتدثوت ، النائبتة وعند ال يبة عند القلم بيان إلى الحاجة عن تحدث فقد

 أبقتى وهتو مكتان وأي وقتت أي في الكتاب إلى الرجوع فتستطيع . كثيرة بمهام يقوم الذي

 وهتو . دهتر في الرجال أفواه من المرء يعرفه ال ما شهر في للقار  يقدم الذي وهو أثًرا،

 . (52للتعلم ) وسيلة

 : الرسائل من مستويات لثالثة تعريفاً  يقد م ونراه          

 . الحاجات ألقرب يكون وهو باللفظ أسماها ما : أواللها

 . قليالً  ذلك من ألنفس وهو الصوت :ثانيها

 . (53الحاجات ) من للبعيد الكتاب: وثالثها

 (54أعم) أثرها ألن الحكومية )الدواوين ( الدوائر في أحوج الكتابة استخدام أن يرى وهو

. 

 بنشتر وذلتك اليتوم الصتحافة وظيفتة من تقترب هامة وظيفة ذو عنده ) الرسالة ( والكتاب

 . (55البالد ) أرجاء بين األخبار

 الرستالة متن أهمية أكثر هي ، رسول مع تبعث أن يمكن التي المكتوبة الرسالة أن ويعتبر

 كسترى إلتى- وستلم عليته هللا صلى- النبي رسائل على مثالً  وضرب ، منها وأبل  الشفوية

 بهتؤالء أليتق المكتوبتة الرستائل أن يترى أنه ذلك . رهموغي والمقوقس والنجاشي وقيصر

 فـتـي الكتتاب أهميتة عتن (ويتحتدث56الرستالة ) تبليت  علتى أقدر وأنها والعظماء، الملو 

 متن وألنته ،  والتتاريخ العلتوم مختلتف يستتذكرالناس بهتا التتي الوستيلة فهتو : العلتم حفتظ

 . (57) بحاجاتهم النش الهم الناس ذاكرة على االعتماد الصعب

 التتراث نقتل فتي أساستية بمهمتة تقتوم  اتصتالية وستيلة لديته فالكتتاب وهكتذا               

 وتتضاءل تتجمد أن يمكن كان اإلنسانية التجربة فإن وبدونه جيل، إلى جيل من الحضاري

 . (58اإلنسانية ) المعارف تراكم هي يرى كما اإلنسانية الحضارة أن إذ ، المعرفة

 بالكتابتة » صناعة اإلنشتا في األعشى صبح « في  )هـ 821 -756لقشندي ) الق اهتم وقد

 كعمليتة - رأيته حستب - وهتي .وأرفعهتا الصتنائع أشترف متن واعتبرهتا اتصتالية كوسيلة

 : عناصر أربعة من تتكون اتصالية

 . الكاتب يتخيلها ألفاظ مادتها .1

ر .2  بالقوة نفسه في تامة باطنة صورة بعل إلى األلفاظ بعل مضَّ  من تََصوُّ

 . الصور تلك به ويقيد ، القلم يخطه الذي الخط .3

 . باطنة معقولة صورة كانت أن بعد ظاهرة محسوسة صورة تصير أن .4
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 يكمن ؛ اتصالية كوسيلة الكتابة ميزة أن » ُصبح األعشى «القلقشندي في كتاب   رأى وقد

 . (59محدودة ) والتحصيل الحفظ على المرء قدرة ألن ، يكتب ما حفظ على قدرتها في

  للستان القتدامى بعتل يراهتا التتي القصتوى األهميتة تلتك نتذكر أن بنتا ويجتدر             

 وتفكيتره معارفته عتن اإلفصتاح للمترء يمكتن بهتا التتي الوستيلة فهتي اتصتالية، كوستيلة

 . والحيوان اإلنسان بين التمييز تمكننا التي  الوسيلة وهي وعواطفه

 علم في الممتع«  كتابه  في القيرواني النهشلي الكريم عبد إلينا ينقل متباعدين نصين وفي

 . (60اتصالية ) كوسيلة اللسان أهمية حول مجتمعة المعاني تلك  » وعمله الشعر

 

  : ااشاد  وسيلة

 مثتل اإلشتارات متن أنواعتاً  هنتا  أن يترى اذ اإلشتارة عتن للحتديث الجتاحظ ينتقتل        

  (61الخ ) .. الشفاه ولي األجفان وكسر ، اجبالحو ورفع ، باليـد اإلشارة

 باليتد اإلشتارة أن ويترى ،اليتد أفضتال متن ذلتك ويعتبتر باليتد اإلشتارة عتن كتذلك ويتحدث

 بتأن اللفتظ عن الناحية هذه من تفترق الكتابة أن الجاحظ ويرى .. الشفهي لالتصال مكملة

 . (62باإلشارة ) للسانا بيان يستعين بينما ، كاإلشارة غيره إلى يحتاج ال الكتاب

 أداء فتي اللسان بمساعدة تقوم اتصالية كوسيلة أهمية من لإلشارات ما الجاحظ يؤكد وهنا

 . وحده يؤديها ال معان

 القترن متع بتدأ اللفظتي غيتر باالتصتال االهتمتام أن االتصال دارسي على يخفى وال       

 أثترا اللتذين  Charles Bell بتل وشتارلز  Duchenne دشين دراسات في عشر التاسع

 علتى تظهتر التتي العاطفيتة االستتجابات علتى اهتمامهم انصب والذين Darwin بداروين

 . (63الوجه) تعابير

 متن الثالثينات في اللفظي غير االتصال دراسة على الحقيقي االهتمام انصب   وقد          

 ألبورت وكذلك Blake  (1933) بليك اهتم حينما- العالميةالثانية الحرب قبيل- القرن هذا

Alport  فيرنتون ورفيقته Vernon (1933)  وكريتيكلتي Critchly (1939) بدراستة 

 وشتلوزبيرغ  Wodworh  (1938) ودوورث الباحثتان انطلق بينما ، التعبيري السلو 

Schlosberg   (1941) الثانية العالمية الحرب وبعد . الوجه تأثيرات أبعاد عن بالبحث 

 بتديل جتدول بإعداد  Birdwhistell  (1952) بيردويسل اللفظي غير تصالاال رائد قام

 دعتائم إرستاء فتي أستهمت التتي الدراستات بعتده توالتت ثتم (64الجسدي) االتصال لتحليل

 Friesin فريستن ورفيقتهEkman ايكمتان   دراستات فتي وخاصتة اللفظي غير االتصال

 . Mark Knapp  (66)  ناب ومار   Mehrabian (65) ومهرابيان 

 ، عديتدة بقترون البتاحثين أولئتك كل قبل اللفظي غير باالتصال الجاحظ اهتم وقد           

 . مستقلة وسيلة- باإلشارة أسماه الذي- غيراللفظي االتصال واعتبر

 ، زاجتراً  ذلتك فيكتون والمنكب والحاجب وبالعين وبالرأس ، فباليد اإلشارة فأما: «يقول  

  » .  وتحـذيراً  وعيداً  يكونو ، رادعاً  ومانعاً 
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 :   ااشادات أهمية

 متا أهميتة إلتى يفطتن فإنته ، الممكنتة لإلشتارات لنا تفصتيالً  يقدم الجاحظ كان وإذا          

 : يلي فيما نلخصها أن يمكن أهمية من االتصالي النوع لهذا

 . المعاني عن للتعبير اللفظ معاونة .1

 . اللفظ استخدام هامع المرء يستطيع ال معان عن التعبير .2

 . العاطفية االستجابات عن التعبير .3

 : بالتفصيل هنا وسنتناولها

 

 : المعان  عش للتع ير اللفظ  عاونة -1

 فتي« قتال:  ، عنته وترجمتان للفتظ عتون وأنهمتا شريكان واللفظ اإلشارة أن الجاحظ يرى

 فتي ، حاضترة ومعونتة كبيتر مرفتق الجتوارح متن ذلتك وغير والحاجب بالطرف اإلشارة

 اإلشارة ولوال الجليس وغير الجليس من ويخفونها ، بعل من الناس بعل يسترها أمور

 » . (67) الخاص خاص معنى الناس يتفاهم لم

 يستتخدم ال ، يتتكلم حتين كالصتخرة كتان شتمر أبتو يتدعى خطيب قصة لنا الجاحظ ويورد

 .(68ذلك ) عليه عيب وقد اإلشارة

 يكون الذي مع باللسان البيان حسن تمام من ، والرأس باليد اإلشارة ُحسن بأن أوضح وقد 

 متن ذلتك وغيتر الشتهوة، واستتدعاء والتثن تي والتفتَّتل والشَّتكل التدَّل متـن اإلشتارة متـع

 ( .69األمور)

 

   : اللفظ استخدام  عها المرء ياتطيع ال  عان عش التع ير -2

 بعتل، متن النتاس لبعت يستترها أمتور عن للتعبير وسيلة اإلشارة في أن الجاحظ ويرى

 الجتوارح متن ذلتك وغيتر والحاجتب بتالطرف اإلشتارة )وفي : ذلك في ويقول . ويخفونها

 متن ويخفونهتا ، بعتل متن النتاس بعتل يستترها أمور في حاضرة، ومعونة كبير مرفق

 ذلك على مثالً  وضرب   » الثاني الكتاب والتبين البيان 78ص  «الجليس( وغير الجليس

        : الشاعر قول

 يلقــاهُ  حيشَ   لي   القلـب عـلى وللقلب

 وأشـ اهُ   قاييس  الناس  ش الناس وف 

 ( 70أفواه ) تنط  أن ء   للمـر غنىَّ  العيش وف 

 استتخدام دون حوائل فيه تحول الذي االتصال من النوع هذا إلى الجاحظ انتبه وقد         

  البيتين التاليين يورد هذا وليوضح، اإلشارة إلى فيه المرء فيلجأ ، اللفظ

 تتكلــم  ولم  ذعود  إشاد          أهلهــا خيفة العيش بطر  أشادت    

 (71)  المتيم بالح يب وسهالا  وأهالا            رح ا قال قد الطر  أن فثيقنت    

 الثالتث النتوع على للداللة باإلشارة التعبير جوانبهما في يحمالن البيتين هذين أن شك وال

 . اإلشارات من
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  : العاطفية االستجابات عش بااشاد  التع ير -3

 ال كلمــات نـع للتعبير استخدمت اإلشارة أن يؤكدان السابقان البيتان كان إذا               

 فهمهتا عاطفيتة استتجابة معهتا تحمتل كانتت أنهتا إال أهلهتا خشتية بهتا البتوح الفتتاة تستطيع

 . الشاعر

 البيتان حستن تمتام تفتي والترأس باليتد اإلشتارة حسن« الجاحظ : عتبرا وقد                  

 الشهوة واستدعاء ، والتثني والتفتل والشكل الد ل من اإلشارة مع يكون الذي مع ، باللسان

 » . (72) ذلك وغير ،

 كماله من وتعتبـر ، اللفظي للتعبير ضرورية اإلشارات تلك أن الجاحظ يطرحه ما فحقيقة

 واختيالهتا ، وغنجهتا المترأة دل عتن تحدث حينما وذلك . عاطفية استجابات تحمل ألنها ،

 . (73المشي )  في وتثنيها

- اللفظتي غيتر باالتصتال المتخصتص العتالم- نتاب متار  أن ونترى هتذا                    

 : قائالً  اإلنساني االتصال على الجسدي المظهر تأثير حول 1972عام  يكتب

 غيتر زال متا اللفظتي غيتر لالتصتال الشتامل النظتام في والزي   لمظهرل الفعلي الدور إن«

 ، اللفظي غير الحافز من جزء المظهر  واللباس بأن نعرف فإننا حال أية وعلى . معروف

 المحتددين يكونتان فإنهمتا األحتوال بعتل وفتي األفتراد، بتين االستتجابات فتي يتؤثر التذي

 خلتق فتي متؤثرة تكتون أن يمكتن الجنستية بيتةالجاذ فان ؛ االستجابات هذه لمثل الرئيسيين

 )أو إليه يسعى الذي الشخص كان اذا فيما بتقرير أي ، اجتماعي  )اتصال( احتكا  موقف

 علتيهم المناورة أو اآلخرين إلقناع قادراً  كنت ماإذا معها تحمل وقد ، ال فيه(  أو مرغوب

 (74) »الزوجية لحياتك يكاً شر يكون أو ، تصاحب من اختيار في هاماً  عامالً  تكون وقد ،

. 

 عتن يتحتدث وهتو الجتاحظ لنصتوص بمراجعتة لنقتوم التتاريخ متع عدنا ولو                 

 المظهتر تتأثير فتي Knnap ناب تفسيرات مع تماماً  سيلتقي فانه معاً  العاملين هذين أهمية

 لقتولا هتو يعتبتره التذي هتارون بتن ستهل رأي بنقلته وذلتك ، االتصال عملية على والزي

 . (75الحق )

 وهمتا االتصتال عمليتة علتى اللفظيتة غيتر المتؤثرات متن نعتبتره متا النص هذا من ويهمنا

 لتدى التذي التزي وكتذلك التدميم القمتيء القليتل ويقابلته ، البهتي الجميتل الجستدي المظهتر

 .دميماً  الهيئة باذ كان الذي القميء القليل ويقابله ، اللباس الزي البهي الجميل

 بفضتل لتيس للثاني الحكم على تأثير من العاملين لهذين ما ادرا  ويمكننا                    

 لعناصتر الفضتل كتان وإنمتا ، الترجلين عنتد متستاوية ألنهتا ، اللفظيتة االتصتالية الرستالة

 ، التفضيل لسبب تبريره مع نتفق وقد . والزي الجسدي المظهر وهما لفظية، غير اتصالية

 . آخر موضوع اهذ ولكن ، نختلف أو
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 :  والتثثير الرسالة  -  : دابعاا 
 وينقل ، المعنى بتوصيل االسهام هو االتصالية العملية مدار البالغيون اعتبر                

 الرسالة أهمية عند تلتقي التي البالغة تعريفات من العديد » العمدة«  كتاب في رشيق ابن

  . المتلقي وإفهام المعنى توصيل في

 : يوردها التي التعريفات هذه ومن

 . يسأم ال وكثير يفهم قليل : فقال ؟ البالغة ما : البل اء بعل ئلوسُ «

 . المعنى وإشباع اللفظ إجاعة البالغة : آخر وقال

 . قليلة ألفاظ في كثيرة معان : فقال آخر وُسئل

 . (76) » اإليجاز وحسن المعنى إصابة فقال ؟ البالغة ما : ألحدهم وقيل

 : مثل الفهم مدار على تؤكد أخرى تعريفات رشيق ابن وينقل

 ولتذلك الستامع، إفهتام بحستن حاجتته المتتكلم إبتالغ فقتال ؟ البالغتة متا : لبعضتهم وقيتل« 

 . بالغة سميت

 . (77 »عليك تعب غير من فهمه بقدر المخاطب تفهم أن البالغة آخر وقال

 ، بالغتة ، البالغتة تستمية ستبب حتول شتيقر ابتن مالحظتة هنتا نظرنتا ويلفت              

 البالغة عن نتحدث حينما ثم ومن ، التوصيل أوجه أحد هو واإلبالغ ، إبالغاً  اكونه وهي

  األساسي. مفهومهم جانبنا قد نكون ال لالتصال كمرادف العرب عند

 إلتى المعنتى توصتيل أهميتة علتى تجمتع الستابقة التعريفتات كتل أن شتك وال            

 نستميه أن يمكتن متا إلتى اآلن نظرنتا ولتو . تعتب دونمتا الرستالة تلك نفهم بحيث ستمع،الم

 تقتديم أن ستنجد  ؛ مرئيتة أم مستموعة إذاعيتة أم صتحفية كانتت ستواء اإلعالميتة بالبالغة

 للتطبيق صالحاً  زال ما أساس هو- السابق البالغة تعريف وهي- الُمفِهمة الموجزة الرسالة

 أقتل فتي المعتاني تقتديم إلتى يحتاجتان كليهمتا أن ذلك ، واالذاعية يةالصحف البالغتين على

 . زمنياً  أو مساحياً  ممكن حيز

 علتى العنايتة هذه واشتملت ، القدامى العرب لدى كبيراً  اهتماماً  الرسالة لقيت ولذا          

 ةكثيتر إشارات لديهم نجد وهكذا . ومفهومة ُمفِهمة تكون بحيث لتوصيلها أساسية عناصر

 . الناجحة الرسالة خصائص حول اآلراء بعل تتضمن

 . وتأثيرهتا الرستالة بتين وطيتدة عالقتة عاقتدين ، عتدة أوجه من الرسالة هؤالء تناول وقد

 : يلي فيما الجوانب هذه وتتمثل

 . تكوينها عناصر :   أوالً 

 . نجاحها عوامل : ثانياً 

 . نجاحها لعوامل طبيعية نتيجة ويكون تأثيرها : ثالثاً 

 

 : الرسالة تكويش عناصر .1

 ومتن التعبير في عديدة مستويات ذات ل ة هي حيث من بالرسالة القدامى اهتم              

 بمعنى . اصطالحية الحالتين كلتا في وهي . كتابة وإما قوالً  إما الل ة عن التعبير يمكن  ثم
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 عمتا عبتارة الل تة  «الخفتاجي ستنان ابتن يقتول فكمتا ، عليهتا قومهتا يتواضتع ل تة كتل أن

 القتاطع الستيف أن- العترب ل تة فتي يقتال ، توقيفتاً  يكتون أو الكالم من عليه القوم يتواضع

وه أن على تواضعوا أي -حسام  اإلنستان لجتوء أن ستنان ابتن رأى وقد » . االسـم بهذا سم 

 حروفال إلى العقالء فزع وإن ما «التعبير: على قدرتها إلى يعود اتصالية كوسيلة الل ة إلى

 » . (78) مقامها يقوم ما يوجد ال التأمل ومع ، وأوسع أسهل ألنها المواضعة في

 كانتت لمتا أنته إعلَم « :جن ي ابن يقول كما ألنه ، باللفظ خاصة عناية العرب اعتنى وهكذا

تة للمعاني األلفاظ  ُعنيَتت محصتلة منهتا المتراد وعلتى ، موصتلة وإليهتا أِدل تة وعليهتا ، أِزم 

 .» (79) وإصالحها تثقيفها من صالحاً  صدراً  فأولتها ، بها العرب

 ابتن فترَّق وقتد . والكتابتة الكتالم : شتكلين تأختذ أن الل ويتة للرستالة يمكتن ولذا              

الوجتوه   بعتل علتى الواقع الصوت هو الكالم إن  «  :اعتبر حينما الشكلين هذين بين سنان

 إمتارات هتي وإن متا الكتالم غيتر فهتي عنتده الكتابة وأما ، خاصاً  نظاماً  له أن   ( ويعني80)

 من وغيرهما ، واإلشارة ، األصابع بعقد كاالستفادة» منها ويستفاد «بالمواضعة للحروف

 للحتروف رمتوز هتي الكتابتة بتأن يتوحي وهتذا » (81) عليها المواضعة تقع التي األفعال

 عتن للتعبيتر عليهتا لنتاسا تواضتع صتوتية رمتوزاً  الكتالم كتان كمتا عليهتا، النتاس تواضع

 . المعاني

 

 : الرسالة نجاح عوا   .2

 وقد . لمتلقيها فهامإلا تحقق بحيث اإلعالمية الرسالة بنجاح القدامى العرب عني             

 : نجاحها إلى تؤدي التي العوامل هذه من أن رأوا

 

 : المقام  راعا  - أ

 التوفيتق علتى القتادرة ، الناجحتة الرستالة ءإنشا في الهامة المباد  أحد هذا يعتبر           

 بـن بشر صحيفة إلى أشرنا وأن سبق وقد . المتلقي مستوى وبين ، ومحتواها مستواها بين

 فتي هامتاً  عنصتراً  المبتدأ هتذا وأصتبح  ، الخصتوص بهتذا الجتاحظ أقتوال وإلتى ، المعتمر

 . العرب عند البالغة تعريف

 الل تة باستتخدام وذلتك ، الموضتوع تناستب أن يجتب يالتت الل تة استخدام يعني المبدأ وهذا

 الموضتوع كتان فتإذا  الموضتوع، لطبيعتة مالئتم ختاص معجتم وباستخدام ، االصطالحية

 . (82عنه) للتعبير الكالم علم مصطلحات استخدام فيجب كالمياً  موضوعاً 

 ذلتك عتن ويتحتدث العامة ل ة هي الكوميديا ل ة يجعل حينما الجاحظ من نست رب ال ولذا

 . (83) الحيوان كتاب في موضعين في

 مطابقتة قتانون مراعتاة إلتى الجتاحظ يرمتي  والتبيتين( كتاب )البيتان وفي                    

 من ألنه ذلك ، االعراب ومجانبة اللحن في تسامح أجله من والذي ، الحال لمقتضى الكالم

 اإلضحــا  فـي هدفهـــا لطرفةوا للمنادرة يحقق األسلوب هذا مثل أن رأى ؛ تجربته واقع

 (84واإلمتاع .)
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 ، المعتاني أقتدار يعترف أن للمتتكلم ينب تي « : بقولته المبدأ هذا المعتمر بن بشر ويلخص 

 ذلك مـــــن طبقة لكل فيجعــل . الحاالت أقـدار وبيـن المستمعين أقدار وبين بينها ويوازن

ميُق حتى ، مقامـاً  ذلك مـــن حالة ،ولكل كالماً  تم المعاني أقدار علــى الكالم أقدار سِّ  ، ويُقسِّ

 .» (85) الحاالت أقدار علــى المستمعين وأقــدار ، المقامـات أقدار علـى المعاني أقـدار

    :الرستالة في تتوافر أن يجب اعتبارات إلى الخلوص يمكننا النص هذا ومن              

  

 متلقيهتا ،ومستتوى اإلعالميتة لرستالةا مستتوى تراعتي أن عليها: أولى ناحية  ش -

 . فهمها على وقدرته

 الحالتة ومستتوى ، اإلعالمية الرسالة مستوى تراعي أن عليها: ثانية ناحية و ش -

  . به تقال الذي السياق أو ظروفها آخر بمعنى أو ، الرسالة بها تقال التي

 وىومستت ، اإلعالميتة الرستالة مستتوى تراعتي أن عليهتا: ثالث ة ناحي ة و  ش -

 . واحد آن في والسياق المستمع،

 

 : النفسية  الحالة مراعاة - ب

 بعتل نعتدم لتن أننتا إال القتدامى عنتد كبيترة بعنايتة النفستية الحالتة تحتظ لتم              

 » .األلباب ريحانة  « كتابه في المواعيني خيرة ابن لدى التي تلك مثل اإلشارات

 المتلقتي استتجابة فتي تتمثتل التتي تلتك ؛ هامة ليةاتصا قاعدة إلى  هنا المواعيني ويتوصل

 يعرضتون المتلقتين بتأن كالبتر يترى وكمتا »اتجاهته «أو النفسية حالته تدعم التي للرسالة

 (86واهتماماتهم ) اتجاهاتهم مع تتفق التي للرسائل أنفسهم

 يتهف يتحتدث التذي الموضتوع يكتون أن أهميتة من المواعيني أك ده ما ويؤكدالعلوي         

 أكثر به نثق شيء إلى- إي اه تُعلِّمه فيما- بإحالته يقوم وأن ، المتلقي بنفسية لصيقاً  المتحدث

 في إال رسالته يقدم بأال   المتصل طالب قد المعتمر بن بشر كان وقبلهما ، أعلم به هي أو ،

 . )87مؤثرة ) رسالة تقديم على أقدر أن ها إذ ، مواتية نفسية حالة

 النفسية المتلقي حالة بين يربط حينما ؛ آخر منحى « الشعر عيار » في باطباط ابن ويأخذ

 . (88الرسالة ) طبيعة وبين

 بحتوالي ستبقه التذي طباطبتا ابتن متع اإلشتارة هتذه في المواعيني خيرة ابن ويلتقي         

 . الزمن من قرنين

 لبنتاء تفستيراً »   والشتعراء الشتعر  «كتابته فتي هتـ(276 -213قتيبتة ) ابتن ويقتدم        

 حيتث متن  الجمهتور، لتدى النفستية الحالتة بمراعتاة يُعنتى تفستير وهتو ، العربيتة القصتيدة

 (89والنسيب) الرحلة وصف إلى االنتقال ثم ، األطالل على بالبكاء استهاللها

 القتي م ابتن لنتا وينقتل ، باالستتدراج البالغيتون أستماه متا البتاب هذا في ويدخل               

 : بقوله لالستدراج األثير ابن تعريف زيةالجو

ل وهو األثير ابن وقال«  فتي ، لته  والمالطفة ، المخاطب من ال رض حصول إلى التوصُّ

 . » (90)  به يشعر ال حيث من المقصود المعنى بلوغ
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 النفستية، المخاطتب حالتة تُراعتي رستالة تقتديم أهميتة التنص هتذا متن ويتضتح              

 الدعائيتة بالرستائل يتعلتق فيما هام المبدأ وهذا . المتلقي يشعر ال حيث من اأهدافه لتحقيق

 ظتروف بتين لتيالئم هاماً  عنصراً  اإلعالمية للرسالة التوقيت عنصر واإلعالمية   ويعتبر

 :  العنصر هذا مبرزاً  الجاحظ ويقول . جمهورها قبل من وتلق يها الرسالة تقديم

 التتبس بما الخرق وقل ة ، القول بساعات والمعرفة ، موقعال ُحسن التماس البالغة َجماع «

 .(91)  ». تعذر أو اللفظ من عليك شرد وبما ، غمل أو المعاني من

تها تؤدي بحيث السامع نفسية يالئم الذي توقيتها لها فالرسالة  . الجاحظ لدى البالغية ُمِهم 

 وهتو المعتصتم الخليفتة يتدي بتين ابتراهيم بتن استحاق للشتاعر قصتيدة استهالل كان ولهذا

 المعتصتم نفتس فتي التشتالم أثتار ألَن ته المناستبة متع يتستق ال الجديتد قصتره ببنتاء يحتفتل

 : بقوله بدأها إذ   وذلك حوله والمجتمعين

ري ليتَ  يا     وَمحا ِ  البَلى غيََّر ِ  دارُ  يا           أب ال ِ  الذي ما ِشع 

 شتعور متع اتستاقه وعتدم ، ال ترض تتهلمجافا المطلتع هتذا العترب البالغيتون عتاب وقتد

 . )92المناسبة ) مالئمته وعدم ، المخاطب

         

 : الناجحة الرسالة سمات  ش سمة الوضوح -  

  : هي علوم ثالثة على العربية البالغة اشتملت              

 بتأمور ميهتت   ألن ته بحثته هنتا يعنينتا ال واألخيتر ، البتديع وعلتم ، البيان وعلم ، المعاني علم

 . فيه للخوض مجال ال جمالية شكلية

 تأديتة فتي الخطتأ فتي الوقتوع متن لالحتتراز الضتوابط بوضع يُعنَى : فهو المعاني علم أما

 . المراد المعنى

فه  ومتا اإلفتادة فتي الكتالم تراكيتب خواص تتبع هو المعاني علم «  بقوله : السكاكي ويُعرِّ

 ، الكالم تطبيق فـي الخطأ عن عليها بالوقوف ليحترز وغيره ، االستحسان من بها يتصل

 . (93) »  ذكره الحال تقتضي وما

 أساليب بدراسة البالغيون ُعنِيَ  كيف تُرينا المعان  علم مباحث إلى ونظرة                  

 ؛ مهمتهتا أنَّ  إذ ، الحتال اختتالف متع وتختلتف أستاليبها، تتنتوع  التتي »الرستالة« تعبيتر

 التتي للرستالة المختلفة التعبير أساليب ومن .الحاالت لمقتضى الكالم ابقةمط كيفية دراسة

 للمخاطتب للخبتر المتتكلم إلقتاء وكيفيتة الخبتر - المثتال ستبيل علتى- المعتاني علتم عالجهتا

 .(94االسناد ) وأحوال ، المعنى مع اللفظ وائتالف ، واالستطراد واالطناب وااليجاز

ا                 ر وقتد  ، المعنتوي بالتعقيتد يهتم الذي فهو : نال يا علم أم   كلمتة متدلول تطتو 

 ذلتك تتم ستواء الوضتوح يعنتي أنَّته إذ - لالتصتال مرادفتاً  الجتاحظ لتدى كتان التذي - البيان

 التعبيتر علتى ليتدل ذلك بعد أصبح ثم ، الهيئة أو وباإلشارة ، المكتوب أو المنطوق بالقول

 ؛ متدلولها تخصَّتص ثتم .وأفكتار خواطر من النفس يف عما واإلعراب ، والكتابة ، بالقول

 الواحتد المعنتى ايتراد « بدراستة يُعنَتى التذي البالغتة علتم مباحتث متن مبحتث على ليطلق

 » (95) عليه الداللة وضوح في مختلفة بطرق
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نَتى أنته على يدلُّ  بما البيان قُيِّد إذا «أنَّه إلــى الرمانــي أشار وقــد هـذا  مترادال إفهتام بته يُع 

 . (96). »جاز

 علتى ويضترب . حستن وغيتر حستن : نوعين إلى البيان يقسم نراه فإننا ثم ومن            

 أن فتأراد اشتتراها؛ بكتم : معته كانت ظبية عن ُسئِل الذي )باقل( عن يُحَكى مما مثاالً  ذلك

ج لسانه فأخرج ، عشر بأحد يقول  كان نوا فهذا . يده من الظبية فأفلتت أصابعه عشر وفر 

ن عن الناس أبعد فهو ، لإلفهام أكد قد  علتى بيتـان استم يُطلَتق أن بَحَسن وليس ، البيان ُحس 

 .(97الكالم ) مـن قَبُحَ  مـا

 عمليتة لنجاح أساسي شرط ومفهومة واضحة رسالة توصيل هدف أن نجد وهكذا          

 المعتاني علتم بحثتيم فتي - عالجوهتا التي المباحث بعل أن نجد فإننا ثم ومن ، االتصال

 الدراستات وتشتير . الناجحتة الرستالة لتقييم صالحة المبدأ حيث من زالت ما- البيان وعلم

 ونتائجهتـا أهتدافها الرستالة ذكترت إذا أكبتر يكتون اإلعالمية الرسالة تأثير أن إلى الحديثة

  (98بوضــوح )

 علتى أكانتت ستواء ةالرستال فتي أهميتهتا لها التي القضايا تلك بعل إلى نشير سوف وهنا

  جماهيري أم جمعي مستوى شخصي مستوى

  .الكالم وفصاحة الكلمة وفصاحة والحشو، ، واإليجاز ، التكرار األمور هذه ومن 

 

 :الرسالة نجاح عوا    ش عا     التكراد -      

 أنته إذ ، إليته ينتهتي حتد هنتا  لتيس أن يترى وهتو الترداد عن الجاحظ تحدث               

 هنا التكرار ويعني . والخواص العوام من يحضر ومن المستمعين قدر الحديث في عييرا

 .(99المعاني ) وترداد األلفاظ إعادة

 المتلقين ألولئك فائدة له يكون أن يمكن التكرار أن أمثلة من الجاحظ يورده مما يفهم وما  

فهمته  متن يملته إذ الضتد ىإلت ينقلتب قتد أنته إال،  يفهموه لم والذين الفكر ومش ولي ال افلين

(100) . 

 التعليمي الهدف لتحقيق ناجح اتصالي أسلوب التكرار أن خلدون ابن رأى وقد               

 اإلنستان لتدى تنمتو الملكتات وأن (101بتالتكرار ) الل تة نكتستب أننتا يترى فهتو ،

 إليته جتهتو التذي ، الجمهتور بنوعيتة يترتبط الرستالة تكترار  أن شك وال ( 102بالتكرار)

 . بها صلته أو الجمهور ذلك معرفة ومدى مضمونها، وبنوعية ، الرسالة

 يترد متا لقبتول واستتعدادهم العقليتة استتعداداتهم فتي مراتتب النتاس أن خلتدون ابتـن ويرى

 . (103عليهم )

 علتى المستاعدة فتي كبيتر دور متن للتكترار متا الحديثتة الدراستات أثبتتت وقتد            

 وعلى التكرار أن- المجال هذا في للدراسات مراجعته بعد- الباحث)روز( دوج إذ اإلقناع،

 .  (104التسامح ) إلى تدعو التي الدعاية فاعلية من يزيد ، فترات

 

 : الرسالة ونجاح اايجاز - هـ
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 ناحية من االستيعاب على قدرته للمتلقي أن اعتباره في المتصل يأخذ ؛ اإليجاز مسألة في

 . متابعتها على زمنياً  محدودة قدرة له أن ىأخر ناحية ومن ،

 اإليجتاز إلتى  »والتبيتين البيتان  «و  »الحيتوان«  كتابيته فتي أشتار قتد الجتاحظ وكتان

 عتدد قلتة بته يعنتي ولتيس ، حقته الموضوع استيفاء يعني اإليجاز أن رأى فقد . واإلسهاب

 . (105واللفظ ) الحروف

 أم مستموعة أم مكتوبتة أكانتت ستواء ؛ الميتةاإلع الرستائل فتي هتام مبتدأ هتذا أن شتك وال

 لتيس ولتذا ، بالزمن أو بالمساحة ؛إما مشروطة تكون الوسائل من وسيلة كل ألن ، مرئية

 . وقت بأقصر أو األسطر بأقل الرسالة تبلي  يمكن دام ما اإلطالة أو للهذر، متسع هنا 

 ذلك المتابعة على المتلقي قدرة تحقق ألنها ، اتصالية ضرورة اإليجاز الجاحظ اعتبر وقد

  – تعبيره حسب - السامعين لنشاط ألن

 هتو إنما ؛ عليه يزيد أن غير من المعنى على اللفظ داللة البالغيون يعتبره الذي واإليجاز

 لكونته  ؛ يفهمته أن للستامع يستمح رشيق ابن يرى كما ألنه ، البالغة ضروب من ضرب

 )106محصوراً .)

 : المطلو  التثثير تحقي ل الناجحة الرسالة أسلو  .3

 فتي اتباعهتا يجتب التتي البالغيتة العناصتر أهميتة بتأكيتد العترب والكتتاب البالغيتون اهتم

 فتي مراعاتها يجب التي القواعد من جملة ذلك إلى وأضافوا . الناجحة االتصالية الرسائل

 : القواعد هذه ضمن ومن ، المطلوب التأثير لتحقيق اإلعالمية الرسائل تصميم

 . له بالنسبة جديدة أمور حول المتلقي بمخاطبة الرسالة تقوم أن -   أ

 السامع إفهام لحسن المعاني عن للتعبير االمستخدمة باأللفاظ االهتمام - ب

 . الرسالة لتوصيل العاطفية بالجوانب االهتمام - جـ

 . التشويق -  د

 . فيه تقال الذي السياق لتالئم الرسالة تصميم - هـ

 . رسالتين بين الخلط عدم -  و

 . والتوقيت التتابع حيث من الرسالة في الزمني العنصر مراعاة -  ز

 

 العرب البالغيين لدى عليها نتعرف التي القواعد من : جديد  بث ود المتلق   خاط ة -   أ

 ، المتلقي عند ال موض إزالة على تعمل أن يجب فالرسالة . جديداً  معها الرسالة تحمل أن

 هنا  يكون حينما الصحافة في العنصر هذا أهمية نلحظ ولعلنا . خفائها بعد األشياء وإبانة

اء ويسرع ، بت طيته الصحيفة وتقوم ، ما حدث  كشف عن بحثاً  لمطالعتها الجريدة إلى القر 

 أنُتس أن أعلتم    : «العلتوي حمتزة بتن يحيتى يقتول . خفايتاه عتن واإلبانتة الخبر ل وامل

 ، َجلتـي   إلتى َخفتي ومتن واضتح إلتى غتامل متن إخراجها على قفمتو وسكونها النفوس

 » (107) َمكنــي   بعـد بصريــح وابانتهــا

 العترب ارتتأى ولتذا ، المعتاني تنقتل التتي هتي الل تة إنَّ  :الص ياغة/ باأللف اظ االهتمام -  

 المت أنته اعلتم  «اللفتظ إصتالح حول جنى ابن يقول كما ذلك ، بها العناية ضرورة القدامى
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مة للمعاني األلفاظ كانت تلة منهتا المراد وعلى ، موصلة وإليها ، أدل ة وعليها ، أز   ، ُمَحصِّ

 . (108) »وإصالحها تثقيفها من صالحاً  صدراً  فأولتها ، بها العرب ُعنيت

 وضتعف ، التعقيتد متن تخلتو وأن بتد ال ، التتأثير تحقيق في الناجحة الرسالة أن نجد ولهذا

 . الكلمات وتنافر ، التأليف

 ضعف من خلوصه فهي : الكالم فصاحة وأما : « هـ(725)ت  الحلبي الدين شهاب يقول

 » . (109) والتعقيد الكلمات وتنافر التأليف

 نترى أن غرو وال (110الجوزية ) إمام القيم ابن عند بالغياً  شرطاً  كان التهذيب فإنَّ  ولذا

اع ويدافعون ، ويذيعون ، يكتبون اآلن اإلعالميين  وهتي . الوسطى بالل ة عليه اصطُلِح م 

ر وعن ، الكالم ُحوشي عن تبتعد التي الل ة  فهتم إلتى الوصول بهدف ، الفصحى الل ة تقعُّ

 . السامع

 

 المتلقتي قلتب إلتى بالوصول االهتمام : الرسالة لتوصي  العاطفية بالجوانب االهتمام - جـ

ثين بعتل تعريف ينقل رشيق ابن فإن ولذا ، الرسالة توصيل أهداف من هدف  فتي الُمَحتدِّ

 » .  (111) اللفظ من صورة أحسن فــي القلب إلى المعنى إهداء : «للبالغة عصره

 في االتصال في المتبعة التكنيكات من واحد هو العاطفية االستماالت استخدام أن شك وال

تل إذ. هذا يومنا  ، العاطفيتة الدعايتة تتأثير حتول لهمتا دراستة فتي وجرينبترج متاينفي توصَّ

ل وكذلك المنطقيتة  الحجتج تفتوق الدعايتة فتي العاطفيتة االستتماالت أن إلتى هارتمتان توصَّ

(112)  . 

 

 الرسالة عليها تقوم التي العناصر أبرز من التشويق عنصر يعتبر : الت وي  عنصر -   

 لشتك تأختذ اإلعالميتة الرستائل متن الكثيتر نجتد فإننتا ثم ومن ، هذا عصرنا في اإلعالمية

 احتوالها وهو ، أساسي مبدأ على ذاتها األخبار صياغة وتقوم . الدرامي العمل أو القصة

 . التشويق عنصر على

 متا الكتالم أبلت  : «بتأن صفوان بن خالد قول لنا ينقل الجوزية إمام القيم ابن نجد فإننا ولذا

له َشوَّق ما الكالم وخير ، معانيه وكثرت ألفاظه قلت  وينقل . (113) »ه آخر سماع إلى أوَّ

 وآختره ، آختره علتى يتدل كالمتك أول يكتون أن البالغتة : «أن بعضتهم قتول رشتيق ابتن

 .(114) »بأوله يرتبط
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 فيهتا األمر مدار لكن ، عدة أشكاالً   الرسالة توصيل يأخذ أن يمكن : الاياق  الء ة - هـ

 يترى التذي المقفع ابن دعن البالغة أشكال وتتعدد . المنشود التأثير لتحقيق المعنى توصيل

 ما ومنها ، السكوت في يكون ما فمنها : كثيرة وجوه في تجري لمعان اسم :  «البالغة أن

 يكتون ما ومنها ، شعراً  يكون ما ومنها ، اإلشارة في يكون ما ومنها ، االستماع في يكون

 االحتجاج في يكون ما ومنها ، الحديث في يكون ما ومنها ، جواباً  يكون ما ومنها ، سجعاً 

 اإلشتارة فيها الوحي األبواب هذه فعامة ، رسائل يكون ما ومنها ، خطباً  يكون ما ومنها ،

 الذي السياق يراعي الذي هو الرسالة إعداد في األمثل واألسلوب » . (115)  المعنى إلى

 حيتث ومتن ، جمهورهتا حيتث ومتن ، مضتمونها حيتث من ويراعيها .  الرسالة فيه توجد

  )116به.) الخاصة قوته الرسائل أنواع من نوع لكل أن إذ. تنقلها التي الوسيلة

 هدف على رسالته في يركز الذي هو الناجح اإلعالمي إن : دسالتيش بيش الخلط عدم -  و

 على يَطَ ى أن يمكن ما هدفاً  ألن ، واحدة رسالة في رسالتين بين بالخلط يقوم وال  محدد،

 ثتم ومتن . للمتلقتي واإلربتا  ، التشتوي  فيحصتل الهتدفان ليتداخ أو ، فيقتله ، آخر هدف

 . المطلوب التأثير تحقيق في الرسالة من الهدف يضيع

 فتي الواجبتة والطترق «فيقتول التعلتيم عن يتحدث حين المسألة هذه إلى خلدون ابن ويتنبه

 لمتا ، منهمتا بواحتـد يظفتر أن قل   حينئذ فإنــه ، معاً  علمان المتعلم على يخلط ال أن التعليم

 معتاً، فيستت لقان ، اآلختر تَفُّهتم إلتى منهمتا، واحتد كتل عتن وانصترافه البتال تقستيم من فيه

 » .  (117) بالخيبة منهما ويعود ، ويستصعبان

 

 فتي التزمن عنصتر مراعتاة إنَّ  : والتوقي ت التت ابع حي ث   ش ال ز ش عنص ر  راعا  -  ز

 اعتبتره إذ . بهتا هامتاً  عنصتراً  عديتدون ثونبتاح اعتبتره وقتد ، جتداً  هام االتصالية العملية

 عنتتد Rogers روجترز

 انتشار في لنظريته طرحه

 هامتاً  عنصتراً  المبتكترات

 . (118نموذجه ) في

 مستألة خلتدون ابتن ويربط

 فتي هامتة بقضتية التكترار

 وهتتي الرستتالة توصتتيل

 ، الزمنتي التتتابع ضرورة

 يـفت االنقطتاع ألن ذلتـك

 عـتـن اإلعالميــة الرسالـة

تتتتر هورهـتتتتـاجم  يعس 

 .  (119عليها ) الحصــول

 عنصر أن إلى أشرنا وكنا

 هتام الجتاحظ لدى التوقيت



 
 
 
 
 

 

65 
 

 رستالته توصتيل توقيت يحسن ال الذي فاإلعالمي. االتصالية الرسالة بتوصيل يتعلق فيما

 اإلعالميين ولعل. يشاهدها أو يقرأها أو رسالته  يسمع من يجد ال قد المعني   جمهوره إلى

 متن الزمنتي العنصتر أهميتة يتدركون الدعائيتة أو اإلعالميتة للحمالت التخطيطب المهتمين

 )120ونشرها ) رسائلهم تصميم في والتوقيت التتابع حيث
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 معلو اتتكنولوجيا بث االتصاالت وال

 المو م  -الفضائيات   -األقماد الصناعية 

 عريضة النطاق االتصاالت -ال لوتوث  
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 المو م  -الفضائيات   -األقماد الصناعية 

 عريضة النطاق االتصاالت -ال لوتوث  

 المدخ  

بتتر األقمتتار الصتتناعية والبتتث التلفزيتتوني الفضتتائي ، حققتتت تقنيتتات االتصتتال الحديثتتة ع

. إذ أصيح  إممايا   ثتورة فتي مجتال المعلومتات واالتصتال واالتصاالت الهاتفية واإلنترنت

أو مكتوبة  الشخص من خالل هاتفه المحمول ذي التقنية المتقدمة أ  يستقحل رسالة صوتية

بتتتث اإلذاعتتتي والتلفزيتتتوني أو صتتتورة أو فيتتتديو ، ناهيتتتك عتتتن القتتتدرة علتتتى استتتتقباله ال

 .واإلنترنت

مع هذه التكنولوجيا تم تشبيك الكوِن  تقنياً ومالياً ومعلوماتياً وثقافياً، وأصتبح متن حتق  ُكتل  

الذي صار متاحاً للبشتر علتى   Info Societyالُدُخول إلى عالم مجتمع المعلومات  إنسان

. وجلب عصُر مجتمع المعلوميا  م اختالف ل اتهم وألوانهم ومعتقداتهم رغم تباعد إقاماته

في جميع أنحاء العالم العديد ِمين  التحيديا  الجدييدِا التيي تواجيه المجتمعيا  فيي المجيا   

 السياسية وا قتصادية وا جتماعية والثقافية. وتجلي  مااهرهيا فيي مجيال القييم اينسيانية

في والثقافتتات القوميتتة وحقتوِق األفتتراد والشتتعوب، وحريتتة التترأي، والشتتفافية والتنتتوع الثقتتا

. إايضيافة وامتال  القدرة المادية والمعرفية للتمتتع بحتق التدخول إلتى مجتمتع المعلومتات

التحديا  فيي مجيال أسياليب التيدرين ومنياهِت ا تصيال ايةاديمييةي ي ولحيعية ملايية  إلى

 .وأساليب  ممارسات المهن اإلعالمية وفي مجاالت البحث والتطوير عالموسائل اي

 .فيما يلي نستعرض أهم إنجازات تقنيات بث االتصال والمعلوماتو

 أقماد االتصاالت الصناعية -أوال

 القمر الصناع ؟  ا هو -أ

القمر الصناعي هو عبارة عن أداة تكنولوجية  يتم نقلها بواسطة صارو  لتثبيتها علتى     

 ،  يتة والهاتفيتةمدار معين حتول األرض ليقتوم بتوصتيل موجتات البتث التلفزيونيتة واإلذاع

 . ومنها أقمار عرب سات ونايل سات 

وكان اإلتحاد السوفيتي قد أرسل أول قمر مداري القمر 

أول  وكتتان. 4/10/1957فتتي (  1)سييحوتن  الصتتناعي 
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 م. 31/1/1958وتم تثبيته في ( 1)إةسحلور قمر صناعي أمريكي هو 

ة أومالحيتتتة أوجويتتتة وتتنتتتوع مهمتتتات األقمتتتار الصتتتناعية فهتتتي قتتتد تكتتتون عستتتكري        

متتا هتتو  مخصتتص للبحتتث العلمتتي ومنهتتا  . إذ  هنييام ميين ايقمييارأواتصتتالية أو معلوماتيتتة 

متتاهو مخصتتص للطقتتس وت يراتتته ، ومنهتتا متتاهو مخصتتص لتحديتتد المواقتتع الج رافيتتة ، 

ومنها ماهو مخصص للتجسس ، ومنها ما هتو معنتي بدراستة  جيولوجيتة  األرض بهتدف 

هنتتا  االف األقمتتار .الجوفيتتة والبحتتث عتتن البتتترول والمعتتادن  دراستتة الصتتحاري والميتتاه

الصناعية التي تدور حول األرض كل جزء من الثانية ، وتتيح سرعه دوران هذة األقمتار 

بتتالتزامن متتع ستترعه دوران األرض أن تواجتته هتتذة األقمتتار منطقتتة معينتتة متتن األرض أو 

الحي  الفايائي عليز جي ء معيين   أقمتار ترةي عدة مناطق وفق الهدف المحدد لها،  فمتثال 

وكأنهتتا مثبتتتة فتتوق هتتذا  إحييي  تحييدو، ميين ايرب إفاييل سييرعة دوران ييا  ييول ايرب 

الموقع ،على عكس أقمار التجسس التي تواجته نقتاط متعتددة متن ستطح األرض كتل دقيقتة 

 )بهتتتتتتتتدف التقتتتتتتتتاط الصتتتتتتتتور وجمتتتتتتتتع البيانتتتتتتتتات ومثلهتتتتتتتتا أقمتتتتتتتتار الطقتتتتتتتتس  

http://sat.egypt.com/s/p/musm2.htm) 

)فوتيو إرني ( وهيي ولكل قمر صتناعي نطتاق ت طيتة أو متا يعترف ببصتمة القمتر          

المسيا ة الجررافيية التييي ير ي يا القميير . وهيو موجييود فيي مييدار  مين خييالل نقيال إ ييعا  

ا  ييار  الخاصيية إييه .  فم ييعا  القميير الصييناعي عييرا سييا  )إييدر ( والقميير نايلسييا  

ق أفريقيتا بفضتل وجودهمتا فتوق رق ا وسي  و يمال  يرير يا  معام قيارا أورإيا والشي

. وأقمييار اياوسييتار تر ييي إصييمت ا مسييا ة ةحيييرا ميين أمرياييا منطقتتة المحتتيط األطلستتي

وهكتذا وألن أقمتار المتدار المتتزامن .  الشمالية ين ا موجودا أياا فوق المحيي  ا للسيي

لمتزامنتتة متتع ستترعه تبقتى دائمتتا فتتوق نقتتاط الت طيتة الخاصتتة بهتتا بفضتتل سترعه دورانهتتا ا

لتتذلك كتتان متتن الستتهل جتتدا التقتتاط بثهتتا متتن ختتالل توجيتتة   -كمتتا أشتترنا  –دوران األرض 

األطبتتتاق الالقطتتتة أو الهوائيتتتات باتجاههتتتا الستتتتقبال بثهتتتا ، لتتتذلك تستتتتخدم معظتتتم أقمتتتار 

. لذل  تم تقسم هذا الميدار   متراصة فوق خ  ا ستواء  االتصاالت هذا المدار وهي توجد

إليز  1شترق وكتل قستم يبتدا متن درجتة اقع ودرجا  افتراضية تنقسيم إليز بيرا ومو إلى

وهاييذا نجحيي  ايقمييار الصييناعية فييالي  ييحاا  ا تصييال التلف يونييالي   وايذاعييالي   180

 نتتوا تصا   التليفونية  فيي ت وييد خيدما  اينتير

العالييية السييرعة .  فايقمييار الصييناعية التييي تسييتخدم 

تقتتتتتتوم بالبتتتتتتث  DIGITALالتانولوجييييييا الرقمييييييية 

  لان يييا التلفزيتتتوني بستتترعة هائلتتتة لمئتتتات الماليتتتين

فقيي  ولييين  رستتالاتصييال ميين جانييب وا ييد ف ييي لييإ

لالستقحال. وعلز سحيل المثال فم  ايقمار التي تر ي 

قييارا أوروإييا وأفريقيييا والشييرق ا وسيي  ت خييذ اتجيياا 

  .شرقا  68.5الي الموقع المداري  3الشرق من الموقع المداري
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أما األقمار التي ت طي أجزاء أوسع من ذلك فتتمركز كلهتا فتوق        

أما األقمار التي ت طي .  برا 58 إلى 1الميحط األطلسي من درجه 

 يييرق  180 إلتتتى يييرقا   57.5مييين   آستتتيا فتأختتتذ التتتدرجات المداريتتتة

وايقمار التي تر ي أمرياا الشمالية  والجنوإية تقع ةل ا فوق الميح  

 برإييييييييييا 157الييييييييييي 61.5ن درجييييييييييةايللن ييييييييييي ميييييييييي

  http://sat.egypt.com/s/p/musm2.htmh 

. لذل  أفا  دراسة أجراهيا اتحياد و يختلف استخدام االتصاالت بشكل كبير بين الشعوب

 التدولي بأنته  يُمكتن لشتخص واحتد متن عشترين شتخص أن يشتتر  فتي خدمتةايتصا   

الهتتاتف المتنقتتل وذلتتك يمثتتل  ثلتتث شتتعوب العتتالم ، أمتتا الثلثتتاًن اآلختتران  فتتيمكن فيهتتا فقتتط 

 .لشخص واحد من عشرين شخصاً أن يشتر  في خدمة الهاتف الثابت

ولهذا فقد استطاع هذا االتحاد جمع وتطوير فهترس المراجتع الرقميتة والتتي تحتاول قيتاس 

. خدام مختلتتف وستتائل التكنولوجيتتا واالتصتتالالقتتدرة الكليتتة للمتتواطنين علتتى التتدخول واستتت

ينف  دول مثيل السيويد واليدنمارم وايسيلندا ضيمن مرتحيا   وإاستخدام هذا المقياس فقيد صن

متقدمية إينميا دول إفريقيية مثيل النيجير و إورةينافاسييو وميالي ة قيل اليدول اسيتخداماُ لتليي  

 الوسائل. 

ية خاصة ، إذ مكنتهم متن االعتمتاد وقادت صناعة البث إلى تحول في حياة البشر  االتصال

على البث الرقمي الذي عادة ما يخلو من مشتاكل التشتوي  التتي يتعترض لهتا )البتث غيتر 

والذي يعاني من ضعف البث ورداءة الصور والنقل وهذا  (Analogeالرقمي( ) التماثلي 

اوز كتل من كل هذا فإن البث الرقمي يتج . وعلز العانبدوره يزود المستخدم بمنتج سيئ

هذه المشاكل ، ألنه يعتمد بشكل أساسي علتى نظتام ثنتائي وبالتتالي ينتتج عنته تشتوي  أقتل 

 .ويكون منتجه في النهاية خاليا من العيوب

 

 

 

 

األقماااااصن الصاااااسصاتل   العااااا االلص  ال عرتااااال  لسالصاااااص    اعرعاااااص  و ص  عاااااص   -  

http://www.arabsat.com/ArabSat/English/AboutUS/ 

http://sat.egypt.com/s/p/musm2.htmh
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 اتعربا - 1

وذلي  إعيد أ  ُعقيد  1984دخل العرب مجال استخدام األقمار الصناعية لالتصتاالت عتام  

 21أول مؤتمر لالتصاالت الفضتائية العربيتة، تتم فيته االتفتاق بتين  1976في ايرد  عام 

ء المؤسستة العربيتة لالتصتاالت عليز إنشيا دولة  هي ايعاياء فيي جامعية اليدول العرإيية

"عييرا سييا "ي لت ييوير ا تصييا   إييين دول الجامعيية العرإييية وتسيي يل ا عحيير الفضتتائية 

وقتتع االختيتتار، بعتتد مناقصتتة دوليتتة، علتتى شتتتركة  1981. وفييي عييام الستتواتلاسييتخدام 

تم  سواتلفي تصنيع ثالثة  فورد أيروسبيسالتي تعاونت مع شركة  الفرنسية أيروسباسيال

)تشيرين ايول(ي إ   أكتتوبراألول فتي  الستاتلإطالقها جميًعا، وكان قد حدد موعد إطتالق 

/  يحال فبرايتر 8أنه أرجئ أةثر من مرا يسحاا تقنيةي تم تجاوزهاي فيما إعدي وأللق فيي 

"عرإسيا " الثياني ثم تتم إطتالق  أمريكا الجنوبية،في  جويانا الفرنسيةمن  1984من عام 

أقمارها وةا  آخرها القمر الصيناعي  إطالق لى.. وتوا1985في يونيو/   يرا  من عام 

 .    2008عام  6 -إدر

وقد كرست عرب سات جهودها خالل السنوات الثالثين الماضية لتأمين أفضتل              

حتل خدمات االتصاالت عبر األقمار الصناعية للعالم العربي، حيث تم تصنيفها على أنها ت

المرتبة التاسعة من حيث الحجتم بتين أفضتل مشت لي األقمتار الصتناعية فتي العتالم، وبتذلك 

فإنها الرائدة في تأمين خدمات االتصاالت عبر األقمار الصناعية فتي العتالم العربتي حيتث 

تصل خدماتها إلى ماليين البيتوت العربيتة علتى امتتداد   ثمتانين  بلتدا فتي الشترق األوستط 

 .وبا وراءهاوإفريقيا وأور

وعرب سات هي أكبر مش ل لألقمار الصناعية في منطقة الشرق األوسط وشتمال أفريقيتا 

حيتتث تقتتوم بتتتأمين طيتتف كامتتل متتن ختتدمات البتتث الفضتتائي وختتدمات النطتتاق العتتريل 

 30.5 ييرقا و  26وتشتت يل أستتطول يتمتتتع بأحتتدث متتا توصتتلت إليتته التقنيتتة علتتى الدرجتتة 

تمتييع عييرا سييا  إتحقيييق  إلتتىيرب. وهييذا ييي دي درجيية  ييرقا فييي مييدار  اإيي   ييول ا

السيعة الفايائية ايةحير مين أي مشيرل  إلتىالمساندا المدارية التيي   تيالُااهزي إايضيافة 

ختتدمات بتتث تلفزيتتوني وحلتتول  آخيير موجييود فييي المن قيية ي وذليي  مييا يتييي  ل ييا أ  تقييدم

يع بالنطتاق متخصصة لشبكات المعطيات والربط الهاتفي ومتزودي خدمتة اإلنترنتت الستر

العتتريل ولشتتركات اإلعتتالم والمؤسستتات الترفيهيتتة والعمتتالء متتن الشتتركات والهيئتتات 

قمير صيناعي جدييد ةيل  إطتالق. ومن المقرر أ  تواصل السعة في ا زديياد ميع الحكومية

مما يجعل أستطول عترب ستات يحتتل الصتدارة  2012 تز عام  2009عام سنة إدءا من 

ود لخيدما  التلف ييو  عيالي الوضيو  فيي الشيرق ايوسي  .  مما يجعل يا المي في المنطقة

وهييو مييا يتييي  ل ييا تحقيييق المت لحييا  المت ايييدا والمتنامييية لعمالئ ييا فييي العييالم العرإييي 

 .والصحراء ايفريقية وأج اء واسعة من أوروإا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1976
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1981
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1985
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 : بنية عرباات

الوحتدات ال تختلف بنية عربسات عن بنيتة األقمتار الصتناعية األخترى، باعتمادهتا مبتدأ   

 . الجزئية المتكاملة التي تسهل عمليات التجميع والدمج

 :وتشتمل هذه البنية على ثالث وحدات رئيسية هي

وحدة ما يسمى بالحمولة الصافية وهي على شكل نعل الفرس وتحتوي علتى األقنيتة  -. 1 

 . القمرية

 و دا تحري  القمر وو دا  فرعية يبراب أخرى.  -. 2

. وتشتمل علز جنا ين قياإلين للتوجييه يايم الكهرباء من الطاقة الشمسيةوحدة توليد  -. 3

يا مين الالق يا  الشمسييةي والحنيية الرئيسيية عحيارا عين أسي وانة مرة يية  ةل من ما ألوا  

لتركيتتتب وتحتتتتوي علتتتى إيوةسيييز( مرلفييية ا -مصييينوعة مييين ميييادا هيييي مييي يت )ةيييارإو  

ميين  ييي  الخدمييةي لايين دورتييه  سيينوا  7)نخاريييب( معدنييية. و  يتجيياوز عميير السيياتل 

سينة   يتعيرب خالل يا يي  ياد  قيد ييودي إحياتيه. وتقيوم  15الااملة تسيتررق  يوالي 

إم مة التحام في الساتل العرإيي ومراقحتيه مح تيا  تجيري إواسي ت ما مين ايرب قييادا 

ع . وتقيوقتد نفتذت شتركة نيبتون الكتريتك اليابانيتة بنتاء أول قمترين  العمليا  في الفاياء. 

المح ة الرئيسية في )ديراا( قيرا العاصيمة السيعودية الرييابي فيي  يين تقيع المح ية 

المساندا قرا العاصمة التونسية. ويقوم إتشريل المح تين الرئيسيتين مجموعة من الفنيين 

 . ألجانب بعد عامين من إنشاء المحطتينالعرا الذين تمانوا من الحلول محل الفنيين ا

االتصتتاالت والتلفتتزة واإلذاعتتتة  ة الحاجتتتات المتزايتتدة فتتي قطتتاعبتلبيتت « 4إييدر »يقتتوم 

. وتحلييم مييدا القمتتر المتزايتدة واإلنترنتت، وذلتتك بفضتل النظتتام الرقمتي المستتتخدم وقتدرات

عمليتة اإلطتالق  عاميا إسيحب دقية 17يمكتن أن يصتل إلتى عاما.  15استخدام القمر الجديد 

وحتتى اآلن، متا زال  .امين اإلضتافيينمما يوفر كمية من الوقتود يمكتن استتخدامها فتي العت

الصتناعية  القمر المذكور في عهد شركة أستتريوم الفرنستية المتخصصتة فتي بنتاء األقمتار

المنطقتتة العربيتتة بأكملهتتا « 4إييدر »وي طتتي . المدنيتتة والعستتكرية والرقابتتة واالتصتتاالت

إيدر »ع وبحسب مسؤولي الشتركة، فتإن وضت .وأجزاء من أفريقيا وأوروبا وإيران وتركيا

للشركة أن تتخلى عن خدمات القمرين  في مداره حول األرض وبدء تش يله سيتيحان«  4

 .الصناعيين اللذين تستأجرهما

/  07/  07) عرا سا  ( صحا  يوم أعلنت المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية    

 يرا من ج 5بنجاح بواسطة الصارو  أريان  6-قمرها الجديد إدر إطالقأنه تم  2008
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درجة  رقا .   26بويانا الفرنسية في أمرياا الجنوإية .ليصل إلي مدار  الن ائي في 

 6ويعد بدر + E2000 (Eurostar E2000 )+ هو من طراز يوروستار 6-والقمـر بدر

الوطن العربي والدول  من ايقمار متعددا خدما  ا تصا   الفاائية  ي  صمم لخدمة

) والـ سي باند (  Ku- band)  ل الحزم الترددية الـكي يو باندواألقاليم المجاورة من خال

- band C ) والتي توفر البث التليفزيوني المباشر للمنازل(Direct-to-home ) 

مع سعات إضافية الستيعاب (  internet broadband services)وخدمات اإلنترنت 

كما أن هذا ( ي  high-definition TV)الطلب المتوقع على التليفزيون عالي الوضوح 

القمر يعد نقلة نوعية في مسيرة المؤسسة حيث يتميز بتوفير سعات قمرية كبيرة وبطاقة 

عالية جدا وست طى مناطق العالم العربي وإفريقيا وغرب أسيا مما يتيح المجال للتوسع 

--http://www.arabicdream.com/forums/-6)في تقديم الخدمات   

t47879.html) 

 يصبح مجموع األقمار الصناعيةالعاملة  المسؤولة عندعربسات ستة أقمار وهي : وهكذا

Arabsat 2B  ( 30) رق° 

Badr C  ا سم القديم(Arabsat 2C 26( ) رق )° 

Badr 2  ا سم القديم(Arabsat 2D 26( ) رق )° 

Badr 3  ا سم القديم(Arabsat 3A 26( ) رق )° 

Badr 4  ( 26) رق° 

Badr 6  ( 26) رق° 

 :وتقدم عرب سات من خالل أقمارها تلك نوعين من الخدمات 

 : Broadcasting       المجصل اإلذاايأوالا 

 البث الرقمي والتماثلي اإلذاعي والتلفزيوني المباشر للمنازل. 

  البث للتلفزيون فائق الوضوح علتى متدار الستاعة لمنطقتة الشترق األوستط وشتمال

 .إفريقيا 

 دولية للمشاهدين العرب في مختلف قارات العالم  البث لباقات عربية. 

  التوزيع من نقطة إلى روابط نقاط مختلفة مع مراعاة البث وأبراج البث. 

 وصتتالت أساستتية ِمتتن  مواقتتِع إصتتدار المضتتامين  إلتتى المواقتتع المختلفتتة to 

multiplexing and uplinking sites 

  نقطة أخرىالمساهمة في  وصالت العودة للوطن من نقطة إلى 

 االستخدام في المناسبات وتبادل البرامج واألخبار والرياضة. 
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 : Telecommunications    ا الصص  ثانياا 

 نقل الصوت والبيانات 

  توصيل اإلنترنت 

 تربيط االتصاالت اإلقليمية 

 شبكات البيانات 

  الشبكات العامة والحكومية 

 الشبكات الخاصة اإلقليمية والمحلية(www.arabsat.com) 

 

 ص  Nilesat Company   ص ل سص  ال ركة المصرية لألقماد الصناعية   -1

شتتتتركةُ  Nilesat  أُس ستتتتت شتتتتركة القمتتتتر الصتتتتناعي المصتتتتري نايتتتتل ستتتتات         

/دي تيييي مباشتتترة إلتتتى البيتتتِت ي  لتشيييريل إييي )1996/تميييوِز استثماِرمصتتتريِة فتتتي يوليتتتو

ر ايقمار الصناعية مع ما يرتح  إ ا  مين السيي را ايرضييةت وتسي يال  (  عحDTHإتش

إ   الصاعدا   :لتقدم الخدمات التالية   uplinkingالرت

 Digital DTH TV(  )مباشترة إلتى البيتتِ البتث الرقمتي اإلذاعتي والتلفزيوني .1

and Radio Broadcasting 

 Multimedia services        خدمات الوسائط المتعددة  .2

 Data Broadcasting servicesخدمات بث البيانات      .3

 Newsgatheringجمع األخبار               .4

 Matraفتتتي الشتتركِة األوروبيتتتِة  Nilesat 101 ُصتتنَِع القمتتر الصتتتناعي             

Marconi Space (Astrium)1998/نيسياِ  ، وأُطلَق في الثامن والعشتريِن ِمتن  أبريتل 

وأُلليقت فييي السيياإع ( Astrium)بتنفس الشتتركِة  Nilesat 102 ناعيوُصينِعت القميير الصي

ِر ِمن  أبس ن/آِا  درجيا ت برإيا  وان ليق ةالهميا مين  7الموقِع المدارِي  إلى  2000عش 

باستتخدام القاذفتةَ   Ariane spaceريتان الفضتائية الصيواري  ايوروإييِةيا إطالقمح ة 

Ariane 4  موقيع، ِمن( Kourou فيي بويانيا  ) الفرنسيية. ويميثال  الجييل ايول لاقميار

باستت الل Nilesat 103الصناعيةي  إضافِة ليذل  تيم تحدييد  فاياِء لقمير صيناعي  الي  "

.   ي  تم في الرإع الثياني  Atlantic Bird)4)من 103السعة المؤجرة للقمر نايل سات 

ر يوتلسيا  إليي أ  اتفق   رةتا النايل سا  و يوتلسا  علز نقل أ د أقميا 2006من عام 

قاد هذا االتفاق إلى زيادة السعات المتاحة علتى أقمتار النايتل  -الموقع المداري لنايل سا   

ستتات وبالتتتالي عتتدد القنتتوات والختتدمات دون الحاجتتة أليتتة تعتتديالت فنيتتة الستتتقبالها فتتي 

ع المنطقة العربية ، وباإلضافة إلى ذلك تحقيق ت طية أكبر ألوروبتا ممتا يتتيح التواصتل مت

 .الجاليات العربية هنا  بشكل أكبر

http://www.arabsat.com/
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انييي    1998/  ييييرا  بحلتتتول شتتتهر يونيتتتو شتتتركة  ةت

Nilesat ُل    band Kuن اقيييييييا /ذإيييييييذإا 12. تشييييييير 

 Nilesatأجهزة استقبال وإرسال كهربائية عالية على 

وهنا   محط تان أرضيتان للَسي طََرة على القمتر   101

 : ِالصناعي وتَثبيته  في موقِعه المداري وهما 

المحطتتتة األساستتتية: فتتتي مدينتتتِة الستتتادِس متتتن  -أ

  .أكتوبر

اِم  )اإلسكندرية( -ب  محطة اإلسناَد: في مدينِة الحم 

قناات تلف ييوِ  رقمييِة  عليز  موجية   452وتقوم الشركة عبر أقمارها ببث أكثر من           

ي يو  مين قناا إذاعية رقمية يتم إث ا من خالل مح ا  إ  فيي ةيل  104، و KU bandة 

ايرد ي والدو ييةي والريييابي وإيييرو  لتر ييي من قيية  ييمال -القيياهراي ودإيييي وعمييا 

والشتترق األوستتط ومنطقتتة الخلتتيج العربتتي ، باإلضتتافة إلتتى بتتث البيانتتات وختتدمات  إفريقيييا

انيتتة االستتتقبال،   % 76. وتحلييم  مييا نسييحته اإلنترنتتت الستتريعةَ  ِمتتن  قنتتواِت التلفزيتتوَن مج 

ُد والباقية  مشتف رة تَ ط ت نتوعين   Nilesatي الترفيتهً، والتعلتيم عتن بعتد واألعمتال ،  و يُتزو 

 ماِت اإلذاعية وخدمات تحويِل البيانات ذات السرعِة العاليِة : :  الخدِمن  الخدماِت وهي 

                                                                                                                                         خد اِت اا اعيةال
 Direct to الحيِ  /دي تي إتش إلى)محا را اإلذاعة والتلفزيون والبرامج السمعية 

Home- DTH  حيث يوفرNilesat   قناا سمعيةي  100تلف يو . و 450خدمة ألكثر ِمن

ُم أنواعا مختلفة ِمن  الق  نواِ  الدوليِة والعرإيِة والمصريِة.إاستخدام أ د    تقنية رقمية تُقد 

  القنوات الدولية والعربية والمصرية. 

 القنوات المفتوحة والمشف رة. -

ة والموضوعية. -  القنوات العام 

 تربوي، صحة وقنوات علمية. -

 تبادل األخباِر الحيِّ إلى أي مكان ضمن منطقِة الت طيةَ. -

 -:  ِد األخبار ومثال على ذلكِ إرسال موا:وخد ات تحويِ  بيانات الارعِة العاليةِ 

رين إلى دوِر النشر ضمن منطقِة الت طيةَ. -  الُصُحف والمجالت ِمن  المحر 

 اإلنترنت السريع . -

 الدراسة عن بعد  -
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 سوق األوراق المالية وأخبار الطقس والبيت  -

 لفائدة المستعملين. Receiver تحميل متجدِد لبرامِج جهاز االستقبال  -

ِدة َ. إرسال الملفاِت من -  نقطة إلى نقطة أخرى / أو نقاط متعد 

 ( 2010)عام  الجي  الثان  للناي  سات 

 29( في  ساتأعلن  الشرةة المصرية لاقمار الصناعية )نايل                               

أول أقمار الجيل الثاني للنايل  201عن إدء تصنيع قمرها الجديد نايل سا   2008مايو 

مع  رةة تالين  201تم توقيع عقد التصنيع والتوريد للقمر الجديد سا . وةا  قد 

القمر الجديد مع  رةة إيريا  الفرنسيةي علز أ  يتم  إطالقالفرنسية ةما تم توقيع عقد 

لدى تمام تصنيعه. وي تي القمر الجديد إعد أ   2010إطالقه في الربع األول من عام 

علز أقمارها الحالية )نايل سا  ( لتلحية ال لب  استنفذ  النايل سا  ةل السعا  الموجودا

المت ايد علز أقمارها في المن قة العرإيةي وذل  في إلار سعي الشرةة للحفاظ علز 

مش لي األقمار الصناعية في منطقة الت طية ، وتأمين إحالل للقمر مرة ها المتقدم إين 

 .2013لدى انت اء عمر  ا فتراضي إحلول عام  101نايل سات 

 يمال إفريقييا والشيرق   إتر ية متمي ا تشمل 201يتمتع القمر الجديد نايل سا             

نطتاق  قنياا قمريية تعميل فيي 24ايوس  متامنة من قة الخليت العرإي  يامال عليز متنيه 

والتيي فيي  (Ka)إايضافة يرإع قنوا  قمريية تعميل فيي ن ياق الايي إييه  (Ku)الكي يو 

  الموجييودا علييز أقمييار النايييل سييا  الحالييية مجتمعييةي ممييا يتييي  مجمل ييا أةحيير ميين السييعا

غترب التتي تشتمل بتث القنتوات  7ºللنايل سيا  التوسيع فيي خيدمات ا فيي الموقيع الميداري 

( وخيدما  نقيل HDTV)التليفزيونية واإلذاعية الرقمية باإلضافة للختدمات فائقتة الجتودة 

( فيي ن ياق تر يية القمير ناييل سيا  IPTVالحيانا  التي سيتقوم إيدورها إتفعييل تقنييا  )

داعميا  للثقافيية العرإيية فيي إليار التقنييا  الحديثيية  201وستيكون القمتر نايتل ستات  .201

تقنييا    وخدمات نقل البيانات التي ستدعم (HDTV)المتمثلة في التليف يو  فائق الجودا 

(IPTV)  ةيي ييو" في الحيزين التترددي"(Ku)  "و "ةيي إييه(Ka)  لتوجهتات لتواكتب ا

 .المستقبلية في اإلعالم المرئي والسمعي

 

 الفضصئتص  –ثانيا 
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 ، عبتريتم  مشاهدة برامج التلفزيون الفضائية  

أقمار االتصاالت الصناعية  وتبدأ هتذه العمليتة 

عنتتدما تبتتث محطتتة القنتتاة الفضتتائية برامجهـتتـا 

)ايلحييياق  ( إلتتتى قمتتتر اإلتصتتتاالت بواسطـتتتـة 

إحي  يصل ق رهيا  والتي تختلف في أ جام ا

( . و ةلما زاد  جم ال حيق قدماً  40) إلىأ يانا  

زاد  جيييودا الحييي  . وتعميييل التلفييي ا الرقميييية  

إواسييي ة إييي  قمييير اتصيييا   يسيييتخدم   مييية 

(Ku Bandي)  

وحالما تصل اإلشارة إلى القمر الصناعي فإنه يعيد بثهتا إلتى األرض ، وتكمتن               

ارتتتداد اإلشتتارة إلتتى األرض، لتستتتقبلها  اللتتواقط بتجميـتتـع  وظيفتتة الطبتتق بتستتهيل عمليتتة

) التلف يونيييا (.  وييييوفر الحييي   اإلشتتتارات ونقلهــتتتـا إلتتتى أجهتتتـزة االستقبــتتتـال المرئيتتتـة 

) اينتينيا ( وإينفن ت أكثر من قنوات البث األرضي الستلكيالفاائي للمشاهد عرب قنوا

للتلف ييو  ) التقلييدي( السيلاي إمماانيه أ  السعري فمذا ةا  المشياهد ماليالع الحي  ايرضاليالي 

( قناا أرضيةي  فمنه مع الحي  الفايائي عحير اسيتقحال قمير صيناعي 90-50يستقحل ماإين )

أكثتر  Nilesatإذ يتوفر  .ئيتة( قنياا فايا400وا د يمان للمتلقي الحصول علز أةثر من )

إيييِة ومصييريِة.ويوفر قنيياا إذاعييية ي دوليييِة وعر 100قنيياا تلف يونييية فاييائية . و 450ِمتتن  

 .قناا إذاعية 132قناا تلف يونية فاائية و 293البث لعربسات القمر الصناعي 

وال يتتتأثر البتتث  الفضتتائي بظتتروف الطقتتس، ويتتوفر للمشتتاهد صتتوراًًة رقميتتة ذات جتتودة 

  عليز عاين عالية تصل لكل المواقع التي تخضع لنطاق بث  أقمار االتصاالت الصناعية

 -أج ي ا الحي   وهوائييا   إلتىي الذي يعتمد علز توفر أسالم تصيل الح  ايرضي السلا

 . مرتبطة بأجهزة التلفزيون  الستقبال البث( Antinas)ةِ أنتينا 

هذا وتوفر الفضائيات إمكانيات التفاعل وتتعامل علتى أستاس مبتدأ حقتوق البتث الحصترية 

متع البترامج، بإعتادة لبرامج  تُعرض عند طلب المشاهد ، الذي  يستطيع التتحكم والتفاعتل 

تستتجيلها أو عتترض برنتتامجين بتتنفس الوقتتت، أو يقتتوم بتقتتديم أو تتتأخير أو إيقتتاف بتترامج 

 . تلفزيونية مباشرة ، مما ال يتوفر في التلفزيون األرضي العادي
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  Modem  المو م –ثالثا 

هتو جهتاز يقتوم بمهمتة تبتادل البيانتات بتين جهتازي كمبيتوتر عبتر ختط هتاتفي، ثتم  المودم

طتتورت استتتخداماته فصتتارت تشتتمل إرستتال واستتتقبال الفاكستتات، والبريتتد الصتتوتي، متتع ت

يتتوفر نوعتان  .إمكانيات التحويل اآللي بين أنمتاط استتقبال البيانتات والصتوت والفاكستات

 : خارجيةي وداخلية. رئيسيان من أجهزة المودم 

من مصتابيح عبارة عن صندوق ص ير، يحمل على واجهته، مجموعة  والمو م الخادج 

. وله مقحن لوصل الترذية الا رإائييةي وتتصيل إالحواإية اإلشارة، لبيان طبيعة عمل المودم

 التسلسلية للامحيوتر عن لريق سل  خاص.

، وهو عبارة عن بطاقة متن نتوع المو م الداخل والنوع الثاني هو 

ISA تحمل علتى متنهتا بوابتة تسلستلية مستتقلة، وتركتب فتي شتق ،

 وهتتتو اختصتتتار كلمتتتة Modem م الميييودماي -علتتتى اللتتتوح

Modulator /Demodulator Device  جهتاز يقتوم بتضتمين

المعلومتة  المعلومة المرسلة وبنفس الوقتت يقتوم بفتك التضتمين متن

وال  متن الختارجي،  %40. والمودم الداخلي أقل  منيا  إحيوالي المستقبلة

إلتى ت ذيتة منفصتلة أو يحتل مساحة على سطح المكتب، وبعيد عتن العبتث بته، وال يحتتاج 

. ولانهي إالمقاإلي أةثر عرضية كبل تسلسلي، وال يحجز إحدى بوابات الكمبيوتر التسلسلية

داختل علبتة الكمبيتوتر، ممتا يتؤثر علتى  الموجيودا لكترونيتةللتشويش الناتت عين الق يع اي

أدائها، باإلضافة إلى احتمال ظهتور 

العديتتتتتد متتتتتن مشتتتتتكالت تضتتتتتارب 

ع تجهيتتزات متت settingsالتحديتتدات 

الكمبيتتتوتر األختتترى، ختتتالل عمليتتتة 

)   .تجهيتتتتتز البطاقتتتتتة ألول متتتتترة

http://www.ch75.com/vb/a

-rchive/index.php/t

10019.html ) 

   أساسيات عم  المو م  

أوال هنا  نوعان متن الموجتات خطتي 

 ديجيتتال  - رقمي Analogتما لي  –

Digital -  وهي إشارات رقمية قيمهتا

أما التما لية اينالوج  0و  1ثابتة وهي 

http://www.ch75.com/vb/archive/index.php/t-10019.html
http://www.ch75.com/vb/archive/index.php/t-10019.html
http://www.ch75.com/vb/archive/index.php/t-10019.html
http://www.ch75.com/vb/archive/index.php/t-10019.html
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عنتتد : وطريقتتة عمتتل المتتودم  .مت يتترة فاألصتتوات عبتتارة عتتن موجتتات أنتتالوج ف ييي قيييم

)الرقمييية ( ميين الامحيييوتر )ي  جهتتاز المتتودم بتحويتتل موجتتات التتديجيتال  اإلرستتال يقتتوم

موجيا  تما ليية )أنيالوج  خ يية ( وذلي   إلتى( ويحول يا بتالقيم الرقميتة  ميلالامحييوتر يتعا

أن هتذه الخطتوط تنقتل القتيم الخطيتة ، فتي الطترف اآل  يرسال ا عحر خ ول ال اتف  ي 

المودم بأخذ هذه القيم الخطية من خط الهاتف ويحولها إلى قيم رقمية لكي  خر يقوم مستقبل

 .يفهمهاالكمبيوتر 

-http://oman

edu.com/modules.php?name=News&file=article&sid=25 

 

  Bluetooth: البلوتوث The Bluetoothتوث الب   -دابعا 

تن عتدداً متن األجهتزة االتصتال بعضتها بتالبعل  م للَستماح كتي  يُمك  عبارة عن جهتاز صتم 

آلخر، أو االتصال بين اإلنسان وإنسان آخر، أو إنستان وأجهتزة أخترى، كنظتام الصترف ا

. ممييا يحقيق التعياوِ  إيين مختلييف الصيناعاِ  مثيل اسيتعمال الحاسييحا ي اآللتي فتي البنتو  

الي و األسواق اآللية ويعمل هذا الجهاز على موجات الراديتو القصتيرة المتدى ال اتف الجوَّ

 إلتىأمتيار ي و  تحتياج هيذ  الموجيا   10تصتال حتتى اآلن عتن حيث ال يتجاوز متدى اال

إالقيام  -المفاتيح   اسوإا  وتلفونا  خلوية ولو ا  - إلكترونيينتراخيص يي ج ازين 

 ) المستتتخدم بتتالت أو أي تتتدخل متتن قبتتلإعملييية اتصييال لو ييدهما إييدو  أسييالم أو ةييا

(Windows User Magazine:Feb2001  P.P 55-62  

هواإلسم الرمزي للجمعيِة المشرفة على هتذه التقنيتة  Bluetoothاسم البلوتوث             

إلتى   "Bluetooth" . ويرجيع ا سيمت حتين  ُشتك لت  وإلتصتَق االستَم بعتد ذلتك بهتذه التقنيتة  

 أَو في الل ِة اإلنجليزيةِ  - Blatand القرن العاشِر ويعود إلى اسم الملِك الدانماركِي هارالد

Bluetooth  ا  ل يذا الملي تاَل فتي تَوحيتد الفئتاِت الُمتحاِربتِة فتي األجتزاِء التتي  . ةت دور فع 

  –تعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف اليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوم  بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالنرويج والستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتويد، والتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدنمار  

(http://www.bluetooth.com/Bluetooth/SIG/  ) 

 ء البلوتوث هو التخلص من المشاكل التي تصاحبوالهدف من إنشا                       

 . فقد قام  إعض الشرةا  العمالقة المساهمةاألشعة تحت الحمراء وعملية تزامن الكابل

في هذا المشروع من أمثال سيمينز وانتل وتوشيبا وموتوروال وايريكسون قامت بصنع 

 .دائري ص ير يُوضع في أجهزة الحاسوب والتلفون جهاز

  :لبلوتوث كمعيار من أجل أن يعمل على طبقتينولقد صمم ا

http://oman-edu.com/modules.php?name=News&file=article&sid=25
http://oman-edu.com/modules.php?name=News&file=article&sid=25
http://www.bluetooth.com/Bluetooth/SIG/
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فمعيار الحلوتو  هو معيار درجا   -يوفر أرضية لالتفاق من خالل الدرجة المادية   -1 

المادية،  يوفر أرضية لالتفاق في الدرجات التي هي أعلى من الدرجة  -2  تردد الراديو

فهو يحل مسائل من قبيل متى سيتم إرسالها ومعدل 

والتأكد من وصولها بصورة خالية من  بياناتإرسال ال

 . الخطأ

 GHz ويرسل البلوتوث إشاراته بتردد يبل              

وقيمة هذا التردد قد تم االتفاق عليها من قبل  2.45

األجهزة الصناعية والعلمية  االتفاقية العالمية الستعمال

( بعل من األجهزة تستثمر هذا التردد  ( ISM والطبية

لحها  مثل أدوات مراقبة األطفال الرضع في صا

تفتح كاراجات السيارات،  وأجهزة التحكم عن بعد التي

التردد  قيمالجيل الجديد من الهواتف الجوالة   يستعملو

 . ( (ISM التي تم استحداثها من قبل

 http://www.c4arab.com/showac.php?acid=2.  

   : يزات    ولل لوتوث ثالث

                                                                          

البلوتوث السلكي، فال يحتاج المرءإلى حمل الكثير من األسال  عند االنتقال من مكان  -1

 إلى آخر. 

يطلب من مستخدمه القيام بأي شيء، فأجهزة البلوتوث تبحث عن بعضتها  البلوتوث ال -2

إليهتا بنفستها بتدون الحاجتة إلتى التتدخل  ها، وتقوم بالتحدثوتخبر المستخدم بوجودها بنفس

 .من قبل المستخدم

 كلفةترخيص ال -3

 

 ( Broad Band) الموجة العريضة االتصاالت  ات -خا اا

 256إسرعا  تحدأ إال نترنت:  ةل اتصال دائم إاياالتصاالت عريضة النطاق هي          

ووحدات استتقبال   المشتركين الرقمية دي إس إلوهي تشمل خطوط   كحد أدنى ةيلوإاي 

وخطوط االتصتاالت الالستلكية عاليتة   وإرسال البيانات العاملة عبر خطوط الكابل المودم

  الستترعة للجيتتل الثالتتث للمحمتتول ، وشتتبكات التتواي فتتاي والتتواي متتاكس عاليتتة الستترعة

الضتوئية التتي تصتل إلتي وخطتوط األليتاف   وخطوط االتصاالت عبتر األقمتار الصتناعية

  .المنازل
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ويصتتتتنف تقريتتتتر لالستتتتكوا التتتتدول              

التابعتتتة لمنطقتتتة االستتتكوا  ضتتتمن أقتتتل وأفقتتتر 

منتتتتاطق العتتتتالم استتتتتخداما لالتصتتتتاالت عاليتتتتة 

السرعة عريضة النطاق إذ إن عتدد المشتتركين 

اإلجمتتتالي بهتتتذه الختتتدمات ال يتجتتتاوز نصتتتتف 

المنطقة بأكثر في حين قدر عدد سكان   المليون

أي أن معتتدل  2005مليتتون نستتمة عتتام 160متتن

نستتمة  100مشتتتر  لكتتل 0.3إنتشتتارها يستتاوي

ويظهتتر التقريتتر أن هتتذه التتدول   فتتي المتوستتط

تتميتتتز بمعتتتدل إنتشتتتار متتتنخفل بالنستتتبة إلتتتي 

 متوسط دخل الفرد فيها.

ونقدم فيما يلي تعريفتاً  بتأنواع االتصتاالت ذات 

 :وهي الموجــة العريضة 

)ايليييييا  والفتتتتايبر اوبتتتتتكس  DSLخطتتتتوط  

 WiFi الاوئية / الحصيرية( تقنيية اليواي فياي 

 . وتقنية الواي ماكس

 نترن     تخطااااا ت ا  ااااايعا" العقمتااااال  اإل -أ 

 DSL "العع ع

عنتتدما يتتزداد الضتت ط علتتى خطتتوط الهتتاتف العاديـتتـة يكتتون اتصتتال المستتتخدم               

 الكثيـــر إلى استخدام تقنية محلية بطيئاً ، ولهــذا يلجأ كةباإلنترنت عن طريق مودم أو شب

DSL وهتي اختصتار لتـ Digital Subscriber Line العاليتة والمعتمتدة  ذات السترعة

بستهولة تركيبهتا دون الحاجتة إلتى استتبدال  علتى خطـتـوط الهتاتف المحليتة نفستها وتتميتز

 .ز المستخدم على جها البنية التحتية للمزود وبدون تعديالت جذرية

  DSL آلية انتقال ال يانات ف  خطوط

الهتتاتف العاديتتة القتتدرة علتتى نقتتل كميتتات وستتعات مختلفتتة متتن  لتتدى خطتتوط                

  تصل في معظم الحاالت إلى ماليتين التدورات فتي الثانيتة الترددات غير ترددات الصوت

و دورا فيي الثانيية فيي هيرتي  أ 3400 إلتى 0بسيطا من  عادا ترددا نسانيشرل صو  اي

التردد يعتبر ضئيال عند المقارنة بتردد الصوت الختارج متن  معام اي وال العاديةي وهذا

 DSL هيرت ي ومالالا يقيوم إيه 20000 إلى 20تمتد بين  مكبرات الصوت للمسجل، والتي
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هتتتو استتتت الل الستتتعة الزائتتتدة غيتتتر المستخدمـتتتـة 

دون  البيانات ضتمن تترددات معينتة وتوظيفها لنقل

   وإذل التأثير على المكالمات الهاتفية أو تشويشها

 يصتتتتتتبح ختتتتتتط الهتتتتتتاتف يعمتتتتتتل بكامتتتتتتل طاقتتتتتتته

http://213.230.0.51/articles/full_articl

e.cfm?id=7991) 

  DSL  ميزات خطوط

م الختط إلجتراء االتصتال باإلنترنتت واستختـدا  -1

  .المكالمات الهاتفية في  الوقت ذاته 

 .  ميجاإاي  1.5سرعته عالية جدا وتصل إلى  -2

 . على خط الهاتف DSLيتم شبك  -3

توفر مقدم الخدمة وأن يكتون قريبتاً متن المستتفيد منهتا كتي  DSL خطوطومن مستلزمات 

 .تعمل الخطوط  بأقصى امكانياتها ولذا يصعب توفرها في أي مكان 

 (Fiber Optics )الفاي ر اوبتكس  االتصال الليف  ال صري -  

 

إذا كنتتا قتتد شتتهدنا ثتتورة حقيقيتتة فتتي مجتتال تكنولوجيتتا االتصتتال باستتتخدام األقمتتار         

الصناعية  فإننتا نشتهد اآلن المرحلتة الجديتدة منهتا باستتخدام األليتاف الضتوئية والبلوتتوث 

ل متذهل قتدرات الطترق الستريعة اإللكترونيتة والواي فاي والواي ماكس ، ممتا يزيتد بشتك

 .لنقل المعلومات ، مع رخص تكلفتها

ويعتبر هذا االتصتال متن األنتواع التتي تبتث المعلومتات متن مكتان آلختر عتن طريتق       

إرسال ضوء عبر ليف بصري حيتث يشتكل الضتوء نتاقالً لموجتات إلكتروم ناطيستية يتتم 

ذ  الوسييلة التيي ظ ير  يول ميرا فيي السيحعينيا  . وهيتعديلها لتتمكن من نقل المعلومات

عصتر المعلومتات والحلتول محتل االتصتاالت من القر  العشرين ةا  ل ا دور في ظ ور 

وبإمكتتان ختتط ليفتتي بصتتري واحتتد بحجتتم شتتعرة . الستتلكية التتتي تستتتخدم األستتال  النحاستتية

مكالمتة هاتفيتة الرأس مصنوع من الزجتاج أو البالستتك أو متن الفتايبر   نقتل ستتة ماليتين 

متزامنتة ، أو مئتتة قنتاة تلفزيونيتتة ، األمتر التتذي يستتمح بنقتل الموجتتات الضتوئية التتتي تنقتتل 

 P:42) 2001, FEB -(Chip .الصوت والصورة والبيانات بكفاءة عالية 

http://213.230.0.51/articles/full_article.cfm?id=7991
http://213.230.0.51/articles/full_article.cfm?id=7991
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وأصبح باالمكان بث إشارات األلياف الضوئية  عبر أشعة الضوء لتصل إلى أي            

التي كانت سابقا تواجه موجتات الراديتو عبتر البتث التقليتدي. حيتث مكان دون عوائق مثل 

( وتحويلها   Analogوفرت هــذه التقنية نقل إشارات البث التلفزيونـي التقليدي )التماثلي 

إلى إشارات رقمية تتوفر الفرصتة لتبتث عشترات  المحطتات فتي ختط واحتد بعتد أن كانتت 

 إمكانيات البث التلفزيوني محدودة.

 : تطبيق هذا االتصال يجب اتباع الخطوات التالية ومن أجل

 .إيجاد إشارة بصرية باستخدام ناقل حركة .1

 .وضع اإلشار ة على طول الليفة مع ضمان عدم ضعفها أو تخريبها .2

ة التركيز  لتطوير هتذا النظتام الختاص متن االتصتاالت الليفيتة البصترية هتو إطالتة طإن نق

يُعترف إ ا. إ  ال ول ا عتيادي للموجية  اليذي  ( من العملWDM)الموجة لتمكين نظام 

( وليول الليفية الجافية أقصير إحيي  يتيراو  إيين 1.57 -1.53( يتيراو  إيين )C)بحزمة 

(. ويتم أياا  ت وير عمل الموجا  الناإاية التيي تحفيك  يال الليفية وذلي  1.65 -1.30)

سيتخدام موجيا  ناإاية إمقومة التقُ   المتفاعل مع التيا يرا  بيير الخ يية لليفية وذلي  إا

 إشال معين. 

)النحاسيي( يعتميد عليز معنيز إن المفاضلة بين نظام األلياف البصري والبتث اإللكترونتي 

التنيياواي فييايول يييتم اختيييار  مييع موجييا  و يي م عالييية تت لييب مسييافا  لويليية. وميين 

ته الكبيرة طويلة إضافة إلى مقدر ايجاإياته الفقد القليل للموارد مما يمانه من رإ  مسافا 

.وإذا تعيدد  موجيا  ايلييا  الحصيرية فمين المسيتحعد  يدو  تشياإ  على نقل المعلومات

وخالصة القول، يمكتن الحكتم علتى جتدوى البتث إين ا.                                            

 : اإللكتروني للمسافات القصيرة بإيعازها لألسباب التالية

 .تكلفة مادة أقل .1

 .ت ومستقبالت قليلةتكلفة ناقال .2

 .سهولة الربط .3

القتتتتتدرة علتتتتتى نقتتتتتل قتتتتتوة إلكترونيتتتتتة  .4

 .وإشارات متعددة الموجات

 

 Wi Fi)) تقنية الواي فاي   

هتتتتـي  WiFi))التتتتواي فتتتتايكلمـتتتتـة             

. و تعني الدقة في إرسال و إستقبال الموجات الالسلكيـة Wireless Fidelity إختصار لـ
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 سييلاية واي فيياي تسييتخدم  ييحاة ا تصييا   ا

WiFi  في توصتيل أجهتزة 802.11أو شبكة ،

الحاستتوب المتعتتددة الموجتتودة فتتي المنتتازل أو 

المكاتب مع بعضها البعل الستلكيا،  كمتا إنهتا 

تستتتخدم لتزويتتد حتتي ستتكني باإلنترنتتت بتكلفتتة 

ماليتتتتتة قليلتتتتتة وهتتتتتي تقنيتتتتتة ستتتتتهلة اإلعتتتتتداد 

. إذ يماين لج ياز  سيلاي وا يد أ  واالستخدام

)ةييف تعميل  دا من أج ي ا الحاسيوا.يرإ  عد

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاي تقنيييييييييييييييييييييييييية 

(WiFi)؟

http://www.adslgate.com/dsl/show(

)thread.php?t=38490  

 

  WI  MAX : تقنية الواي  اكس

هتتتي اختصتتتار  WI MAXس التقنيتتة الالستتتلكية المعروفتتتة بإستتتم واي متتاك               

و معناهتتا  Worldwide Interoperability for Microwave Accessللكلمتتات 

. وهي التقنية المستخدمة فيي تقنيية ال ياتف التش يل التداخلي عن طريق الموجات القصيرة

ال عحيير العييالم. وأصييحح  تقنييية الييواي ميياةن تحييل إالتييدريت محييل تقنييية الييال   DSLالجييو 

. إمجيرد تشيريل ج ياز ازل للدخول إلى شبكة المعلومات الدولية بسترعةالمستعملة في المن

 إلىالحاسوا سيتم توصيله آليا إ قرا هوائي لمناومة الواي ماةن للج از لتدخل عحرها 

الالستتلكية القياستتية اتصتتاالت  WiMAXوتتتوفر تقنيتتة شتتبكات   ييحاة المعلومييا  الدولييية.

 . ويمان استخدام هذ  التقنييةافات طويلةذات الحزم العريضة ذات سرعات عالية عبر مس

في العديد من التطبيقتات، ومتن بينهتا تتوفير اتصتاالت ذات الحزمتة العريضتة فتي منتاطق 

"الميل ايخير" وهي المنالق التي لم تصل إلي ا إعد خدما  ا تصا   التقليديةي والنقال 

الي إايضييافة   مين اتصييا   عالييية تيي إلتتىالسيياخنة وتييوفير الييدعم لشييحاا  ال يياتف الجييو 

.وتقييدم خييدمات ا فييي ايرد  عحيير أةثيير ميين  ييرةة مثييل لمؤسستتاتالسييرعة علييز مسييتوى ا

Witribe .وأمنية وزين و أورانج  

 يتمث  الفرق بيش تقنيت  الواي  اكس والواي فاي فيما يل : 

تعمل تقنية الواي ماكس بسرعة أكبر بكثير، و ت طي مساحات و مستافات أكبتر  -1

ةيلو متر مرإيع( ي و تسيم  لعيدد أةحير مين  8000 وائي الوا د ير ي مسا ة )الو أطول 

http://www.adslgate.com/dsl/showthread.php?t=38490
http://www.adslgate.com/dsl/showthread.php?t=38490
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المستخدمين إاستعمال اي و إ يذا سيتنعدم مشيالة توصييل الخيدما  فيي المنيالق الريفيية أو 

 النائية.

ميجاإيي  فيي الثانيية إينميا سيرعة تقنيية  54سرعة خدمة واي فاي لنقل البيانات  -2

ميجاإيي  فيي الثانيية. و فيي  يال ةيا  عيدد  70  إلتىالواي ماةن فيي نقيل الحيانيا  تصيل 

المستخدين ةحيرا فم  تل  التقنية سياو  إمقدورها توفير الخدمة لعشرا  المحال التجارية 

سترعة نقتل بيانتات كتلتك التتي  والشرةا  ومئا  المنازل.  ي  ستوفر ل يم إالحيد ايدنيز

 .يوفرها المودم األرضي

متترا بينمتا  60اي فتاي العاديتة يصتل قطرهتا إلتى المساحة التي ت طيها تقنية الو -3

كيلومتر. و الفترق هنتا يعتزى إلتى  100يبل  قطر المساحة التي ت طيها تقنية الواي ماكس 

الترددات المستعملة و قوة أجهزة اإلرسال. وهنا  عوامل تؤثر في قوتها مثتل المستافة، و 

 وائق أمام الت طية المطلوبة .طبيعة المكان و المباني الضخمة و الطقس التي قد تكون ع
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 الرابع:  الفص 

 االتصاليةال سصئط   يا يش ثود  تكنولوجيا
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 الرابع:  الفص 

 االتصاليةال سصئط   يا يش ثود  تكنولوجيا

 

 المدخ  

شتتتتهد التطتتتتور فتتتتي تكنولوجيتتتتا االتصتتتتال ميتتتتادين عديتتتتدة مرتبطتتتتة بإنتتتتتاج المعلومتتتتات 

متتتروراً باألقمتتتار الصتتتناعية وبثهتتتـاوتوزيعها واستتتتقبالها وتخزينهتتتا ، بتتتدءاً بالحاستتتوب و

واألجهزة التفاعلية والمساعدة في نقل المعلومات وتخزينها وتشبيكها للمتلقين، مما أثر في 

نوعيتتتة األداء متتتن حيتتتث الستتترعة والقتتتوة وجتتتودة األداء والقتتتدرة علتتتى تختتتزين البيانتتتات 

 .ومعالجتها

واتتف الجوالتة بت ييتر ويقوم اإلنترنت والمجتمعات االفتراضية الصاعدةُ والفضائيات واله

العالقتتات االجتماعيتتة والسياستتية واالقتصتتادية والثقافيتتة واألستتاليب اإلداريتتة واإلعالميتتة 

وتتنعكس آثارهتا  والعلمية ، متخطية بذلك الحدود الوطنية والحتواجز الل ويتة والج رافيتة، 

 .على جميع تلك المجاالت في الوطن العربي

  التانولوجيية التيي تحققي  فيي مجيال وسيائ  وسنستعرب في هيذا الفصيل أهيم الت يورا

واسيي وانا  التخيي ين الرقمييية  والهواتتتف الجوالتتة ا تصييال مثييل الحاسييوا والتلف يييو 

لميا ليه مين أهميية بيير  وجيه الحيياا المعاصيرا ونمي   نترنتتيوسنفرد فصال خاصيا ليا

 الحياا اينسانية )انار الفصل الخامن من هذا الاتاا (

    Computerالحاسو  -1

الحاستتتتتوب عبتتتتتارة عتتتتتن           

 جهتتتاز  إلكتتتترو كهربتتتائي يقتتتوم

بمهمتتات متعتتددة بنتتاء علتتى متتا تتتم 

برمجتتته وإدخالتته متتن المعلومتتات 

وتخزينهتتتا فتتتي ذاكرتتتته  بتختتتزين 

التعليمتتتتتتات الخاصتتتتتتة بتتتتتتالبرامج 

للقيتتتام بمعالجتتتة تلتتتك  التطبيقيتتتة

المعلومتتات وذلتتتك بتنفيتتذ األوامتتتر 

وإختتتتتتراج الحتتتتتتل أو المعلومتتتتتتات 
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ويقتتوم الحاستتوب باتبتتاع تعليمتتات ويتتؤدي مهمتتات مخططتتة . شتتديدة طلوبتتة بستترعةالم

مسبقا، ويستطيع القيام بهتذه المهمتات بسترعة خارقتة قتد تصتل لمعالجتة ماليتين  ومبرمجة

. ةما يمان أ  يحيرمت ليقيوم إ عميال إسيي ة مثيل ترتييب مجموعية مين الثانية العمليات في

أعمال معقدة كالتحكم في إطتالق ستفينة فضتاء متثال  إلجراء أبجديا، أو  أن يبرمج ايسماء

حاستبة  ويتم استعماله في كتابة الرسائل وإرسالها إلكترونيا،  أو استعماله كآلتة . ومتابعتها

، والقيام بالتجهيز  للنشر ، كمتا يمكنته القيتام بتختزين الكتتب والملفتات الشخصتية ، ويقتوم 

اً  ، ومحاسبة الشتركات ، وممارستة األلعتاب بإجرات تسجيل الطلبة  في الجامعات الكترني

. يماين اإللكترونية، وإنتاج الرسوم  والصور والتحكم بها وبألوانها وأحجامها بتقنية عالية

مهمات  يقوم بتش يل ومراقبة خطوط العمل في المصانع، ويقوم بتنظيم للامحيوتر أياا أ 

       .والتجارة واإلعالم  الطائرات أو الصواريخ وغيرهاوالمستشفيات األجهزة داخل

  

 

إذ قتاد استتخدام الحاستوب فتي مجتال .اليومية  في جميع تفاصيل  ياتنا الحاسوب لقد دخل 

االتصال الفضائي ومجال االتصال المسموع والمقروء إلى ثورة في أسلوب التوصيل متن 

تخدام البتث حيث النوعية والسرعة والتكلفتة واالنتشتار، وأدى استتخدامه لالنتقتال  إلتى است

الرقمتتي ، التتذي يعنتتي التعامتتل رقميتتا متتع المعلومتتات عتتن طريتتق الحاستتوب تخزينتتا وبثتتا 

واستتتخدامها فتتوراً متتن طتترف آختتر بصتتورة أمينتتة مطابقتتة لألصتتل. ممتتا قتتاد إلتتى  انتتدماج 

الصوت والصورة والمعلومة في مكتبتات ضتخمة متاحتة عنتد الطلتب متع امكانيتة التفاعتل 

اسوب ثورة  في مجال النشتر المطبتوع والنشتر اإللكترونتي متن معها.  وحقق استخدام الح

خالل تطورات مذهلة، فيما يتعلق باستخدام بترامج النشتر واإلختراج الصتحفي ،والطباعتة 

 webوالمونتتتاج التلفزيتتوني ، والبتترامج الحاستتوبية الجتتاهزة إلعتتداد صتتفحات الشتتبكات

pages  عليمية ، باستخدام بترامج جتاهزة والرسم المعماري وإعداد البرامج ،والشرائح الت

 وغيرها. QUARK  والكوار  Power Pointوالباور بوينت  Adobeمثل األدوبي 
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 (المحمولة باليد)األجهز  الكفية

  الحاسو  الكف 

تتجته صتتناعة الحوستبة إلتتى تقتديم أجهتتزة شخصتية خفيفتتة 

. وإينما نجد وص يرة بحجم الكف، يمكن حملها في الجيب

بقتتتتتوة األجهتتتتتزة  Notebookاآل   واسييييييب المفايييييرا 

)الشخصييية ( أيضتتا، الحواستتيب   المكتبيتتة، يمكتتن أن نجتتد

كفيتتة بقتتوة بعتتل المفكتترات القياستتية، محمولية إاليييد ي مييع لو يية مفيياتي  ةاملييةي أو أج يي ا 

 . لكنهتتا تعمتتل بنظتتام التشتت يل وينتتدوز ستتي إي، ممتتا يجعتتل الحتتدود بينهتتا غيتتر واضتتحة

 والحواسيب المحمولة ل ا  ا ا ي ول ا في إعض الحا  ي لو ا  مفاتي ي وتملي  أيايا 

 معالجييا ي وذاةييرا تسييم  إتشييريل أنييوا  عديييدا  ميين الت حيقييا ي وتختلييف عيين الحواسيييب

الشخصية بأن مكوناتها غير قابلة للتبديل ، باإلضافة إلى أن كليهما ال يعمل بنظام التش يل 

  .ذاته

وتقتتدم جميتتع الحواستتيب الكفيتتة، إمكانيتتة إدختتال النصتتوص واألوامتتر عبتتر القلتتم ، ويستتمح 

بلوحتتة مفتتاتيح اختياريتتة. يمكتتن تشتت يل تطبيقتتات أختترى علتتى األجهتتزة بعضتتها بوصتتله 

المحمولة باليد، مثل البريد اإللكترونتي، والمتصتفحات، باإلضتافة إلتى أن معظتم األجهتزة 

  قادرة على تسجيل وإعادة إصدار الصوت.

(ENIAC) يوترالشخصيحمقارنة  جمه إالام ويمان 1946مريكي الكتروني رقمي اخترع عام كمبيوترأ 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eniac.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eniac.jpg
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 لقد صنع نيكوالس ني روبونتي من معهد مساشوسيتس للتكنولوجيا كمبيوتراً محموالً        

ل إلى كتتاب كمتا يتحتول إلتى كثيترا فتي   . ويسيم  أيايا إيالتوفيرجهتاز ألعتاب بحيث يتحو 

يستتعمل ألطفتال  فتي شتتى أنحتاء العتالم  أن ب يتة االنتدفاع إلتى التتعلم.مجتال شتراء الكتتب

المنتتزل كمتتا فتتي  ويكتتون ملكهتتم قتتادرا علتتى االتصتتال بالشتتبكة فتتي كمبيتتوتره المحمتتول

. ول يذا الكتتاب ة الصتحيحة لكنهتا مقاربتة تعتزز أيضتا مكانتةالمدرستة، لتيس فقتط بالمقاربت

دو ر القيام إه أمور  ال ة: إوسعه أ  يعح   إال اقة يدويا  100السحب إوسع ةمحيوتر سعر  

.  انيا إوسع لتشايل  حاة  سلاية ]عدا و يدا  العميل معياأ. أميا الطاقة كثيرا ينه يقتصد

 . -) نيوزويي على الشاشة حتى تحتت أشتعة الشتمس الثالث فهو أنه يمكن قراءة ما  ايمر

13/2/2007) 

معهد ماساشوسيت  التقني من قبل  ألطفال الفقراءلتم إعالن مشروع الحاسوب األخضر و

نتتتاج جهتتاز إل 2005بصتتفة رستتمية فتتي القمتتة العالميتتة الرقميتتة التتتي انعقتتدت فتتي تتتونس

ه بقيمة  من إرنامت ايمم المتحيدا  دو ر أمريايي وإدعم ةامل 100حاسوب محمول موج 

ا  لكترونتتيللتنمييية الحشييريةي وأرإييع  ييرةا  عالمييية متخصصيية فييي مجييال التقنيييا  واي

 ,Google, AMD Bright starالمع ييد المييذةور  ييرةا : ) إلتتىضييم  إايضييافة 

Rupert Murdoch's News.)   ليينان" سيعمل الجهاز على نظتام التشت يل المجتاني"

ة عوضاً عن أنظمة مدفوعة األجر وذات مستوى متطور كنظام وندوز تقليل تكاليفه الماليل

التابع لميكروستوفت، إضتافة إلتى تتدعيم الجهتاز بمظهتر ختارجي صتلب وقتوي خوفتاً متن 

تعرضه لصتدمات قويتة ، علتى أن يالئتم نظامته التشت يلي دعتم جميتع األلتوان، متع تمكتين 

بجانتب  Wi-Fiعبتر تقنيتة التـ  المتصحفين متن استتخدام تقنيتة االتصتال الالستلكي بالويتب

 . المعروفة في األجهزة المكتبية التقليدية USBمنافذ الـ 

كما قامت الحكومة الهندية وبالتعاون مع مؤسسة جيهاي ومقرها في الواليتات المتحتدة     

دو ر مين أجيل خدمية  200بالتخطيط لتطوير جهاز حاسوب متدعوم بكلفتة ال تتجتاوز التـ 

فشتتلت تجربتتة شتتركة  بعتتد أن قييرى ال نييدي ال لحيية الفقييراء فييي 

Simputer   المتخصصة في تصتميم الحواستيب ختالل العتام

في إنتاج  واسيب مدعومية لل لحية الفقيراء فيي اليدول  1999

دو را   أمرياييا  ي  250 إلتىالنامية والفقييرا إ سيعار وصيل  

( آ   ج يازي مين إيين 4لم تتجياوز  جيم المحيعيا  منيه اليال )

 آخر تم رصدها ل ذا الررب. ألف ج از 50
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 : ) الهات   المحمول ) الجّوال 

التواصل يتم مين –الجيل الثال   انتشارمع -جعلت التصميمات الجديدة للمحمول خاصة    

ين المسيتخدم مين خيالل  خالل الصورا أياا  عحر فارا التليفو  المحمول المرئي الذي يُما 

رته ويستقحل صورا ال ر  اآلخر علز ال واء الااميرا المدمجة في تليفونه أ  يرسل صو

الت الوجتته والتعبيتترات أثنتتاء الحتتديث جتتزءاً متتن المحادثتتة ، محا ييرا ي وهنييا سييتاو  انفعييا

فيصبح التواصل أكثر عمقاً من االتصتال الصتوتي المنفترد ، وربمتا يتؤدي إلتى االستت ناء 

الفورية فقط بل يشمل عن االتصال المباشر. وال يقتصر التواصل بالصورة على المحادثة 

التقتتاط الصتتتور وإرستتتالها لآلختتترين لحظتتتة بلحظتتتة متتتن ختتتالل خدمتتتة الوستتتائط المتعتتتددة 

 المضمون .

أ  : ) الج ياز المنحيدر مين ال واتيف  إلتى 2001عتام   PCذكرت مجلة بي سي العربيتة  

 النقالة ي سياو  علالز ايرج  هيو المفتيا  الشيامل للمسيتقحل الرقميي ي إذ سييحقز فيي  الية

تشريل دائم ي وسينحمله معنيا إاسيتمراري وسيياو  

بتتدءا متتن جيياه ا دائمييا لتحرييي  عجليية التجييارا ي 

شتتتراء مرطتتتب خفيتتتف ، إلتتتى التجتتتارة باألستتتهم ، 

وسيتضتتمن وظتتائف الحواستتيب المحمولتتة باليتتد ، 

وأجهزة النداء ، وستيكون صتلتك الرئيستية بشتبكة 

اإلنترنتتت وستتتتمكن متتن شتتراء شاشتتات عتترض 

الجيتتتتب ، تضتتتتاف إلتتتتى أجهتتتتزة متنوعتتتتة لقيتتتتاس 

المعصم القياسي التذي ستستتخدمه كواجهتة للتدخل 

والختتترج ، وستستتتتخدم شاشتتتات نحيفتتتة ملونتتتة يمكتتتن طيهتتتا أو لفهتتتا فتتتي أنبتتتوب رفيتتتع ،  

وسيتضتتمن هتتذا الهتتاتف المتطتتور جتتدا متتذياعا شخصتتيا وتلفزيونتتا ومشتت ال للموستتيقى، 

الوظتائف فتي الفضتاء الستبراني ، وستتوفر الخدمات والمحتويات الالزمة التي ت ذي تلتك 

طيع معرفة مكانك الج رافتي . وستس ولن تكون بهذا بحاجة إلى حمل أي وسائط تخزين 

والخاليا المكروية ، لكتـن األمتر المتزعج أن ذلتك سيستمح لآلخترين  GPSباستخدام نظام 

. وستومض لو ة إعالنيا  قيرا نافيذا ماتحي  ي أو عليز ال رييق السيريع بمعرفة موقعك 

رسائل  خصية ي وستاو  ةثير من ايج  ا قادرا علز التعر  علي  وعليز ميا تفايله إ

".)المسيتقحل الرقميي: للحوسيحة ماد علتى متا تتضتمنه أجهزتتك الشخصتية ومتا تبثتهإا ع 

 (73ص :  2001مجلة إي سي العرإية يناير  -ايج  ا المتعددا الوجو . 

ل أجهتتزة الجيتتل الثالتتث إذ تحتتول الهتتاتف متتتوفراً متتن ختتالاآلن أصتتبح هتتذا النمتتوذج        

علتى التقتاط  ومذياع وتلفزيون محمتول فتي جيوبنتا قتادر الجوال إلى آلة تصوير وكمبيوتر

بسرعة ودقة  العديد من القنوات الفضائية، فضالً عن خدمة  اإلنترنت التي أصبحت متاحة

                       عالية من خالل هذه األجهزة التي بدأت في االنتشار في العالم .   
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ودخلتتت خدمتتة الجيتتل الثالتتث دول الخلتتيج العربتتي وستتوريا والعتتراق وغيرهتتا متتن البلتتدان 

العربيتتة والحتتديث اليتتوم عتتن إدخالهتتا إلتتى األردن هتتو موضتتع دراستتة بعتتد أن تقتتدمت عتتدة 

 شركات بعرض الخدمة على الجهات المسئولة في األردن.

لرقمي )مدار( بينت أن نمو عدد اشتراكات الهتاتف وفي دراسة لمركز دراسات االقتصاد ا

المحمول في البلدان العربية التي غطاها التقرير )كافة البلدان ماعدا الصومال وموريتانيتا 

مليون اشتترا   87.06إلى  2004مليون نهاية العام  51.19وجيبوتي وجزر القمر(، من 

ل انتشتتار الهتتاتف المحمتتول فتتي ، متجتتاوزاً جميتتع التوقعتتات. وبلتت  معتتد2005نهايتتة العتتام 

بالمئتة )فتي الدولتة ذات  5من السكان، حيث تراوح بين  100لكل  28البلدان العربية نحو 

بالمئة )في الدولة ذات االنتشار األعلى(. عدد اشتراكات  100االنتشار األدنى( وأكثر من 

  2006بالمئة عام  70الهاتف المحمول ينمو بنسبة 

( أنييه مييع  ييحاا  الجيييل الثاليي  فييم  المحمييول 2007) اس ويتترى جمتتال محمتتد غيطتت  

 :لوجية المتطورة يتيح ما يليإتصميماته وتانو

  استتتتتخدام الهتتتتاتف المحمتتتتول كوستتتتيلة إلدارة حلقتتتتات

الحتتوار ودردشتتة ومحادثتتة متتع شتتخص أو أكثتتر فتتي أي وقتتت 

والمشاركة في اجتماعات لحظيتة بالصتوت والصتورة لتزمالء 

 . رؤية معلوماتية.دفي العمل أو أصدقاء عن بع

  استتتخدام الهتتاتف المحمتتول كوستتيلة بريديتتة عبركتابتتة

 .الرسائل القصيرة والمتعددة الوسائط

  يشبع مجموعة متن الهوايتات مثتل تتأليف الموستيقى أو

 .الرسم أو حل األل از

  للموستيقى الرقميتتة إم وختتازن يعمتل كمشتت ل ومستتقبل

 ..من اإلنترنت  MP3بي ثري

 متتتول كجهتتتاز استتتتقبال للراديتتتو استتتتخدام الهتتتاتف المح

 والتلفزيون

  استخدام الهاتف المحمول كجهاز تسجيل وآلتة تصتوير

 ثابت أومتحر 

  استخدام الهاتف المحمول وسيلة إعالنية لترويج السلع

 والخدمات من قبل العديد من الشركات  

  استخدام الهاتف المحمول وسيلة للعالقات العامة 

 باإلمكان ممارسة اللعب بشتكل جمتاعي متع اآلخترين توفير األلعاب اإللكترونية، و

 .عبر المحمول، سواء من خالل شبكات االتصاالت نفسها أو من خالل البلوتوث
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  التستتوق متتتن أمتتتاكن مختلفتتتة وشتتتراء وطلتتتب

 . توصيل السلع والخدمات إلى المكان الذين يريدونه

   االتصتتتتال باإلنترنتتتتتت ومواقتتتتع المعلومتتتتتات

واجتتراء  الحجتتوزات  والتتدخول إلتتى حستتابات  البنتتك

للسفر والسياحة أو دفع مخالفاته المروريتة أو فتواتير 

 الكهرباء وال از والمياه

  الدخول للشبكة اإلنترنت بسرعات تصتل إلتى

 ةيلوإاي  في الثانية  384

  استتتتتقبال األفتتتتالم والفيتتتتديو عبتتتتر المحمتتتتول

ومشتتتتاهدة األفتتتتالم والمتتتتواد الدراميتتتتة والستتتتينمائية 

العصتتر العتتدد مييد بي يياس لريية . )جمييال محوال نائيتتة

 (2007مارس  75

 

 eBook   الكتا  االكترون   - 3

تسير الخطى سريعة نحتو إنجتاز الكتتاب اإللكترونتي التذي يمكتن تحميلته علتى               

الحاسب الشخصي أو المحمول أو جهاز قراءة الكتب، واآلن هنا  العديد من البرامج التي 

و   Microsoft Reader  Rocet Bookكروستوف ريتدر تقتوم بهتذه المهمتة مثتل ماي

وجهتاز قتراءة الكتتب العربيتة ال يتتوفر بعتد   Glass book readerذاجالس بو  ريدر  

 في السوق العربية ، إذ أن برامجه لم تعرب بعد .

.  م  تُرسُل الحاسوب الشخصي الُكتُب اإللكترونية ِمن  مواقِع اإلنترنت إلى تحميل  يتم عادة

 e-bookإلى  جهاز قراءة الكتب اإللكترونية   ُاتُب ايلاترونية إواس ة إرامت  اسوإيةال

readers. صتيِ  متنوعتة ،  تَجيُء الُكتُتُب اإلكترونيتة فتي

برنتامج تحويتِل حاستوبي  لذا يحتاج المرء  أحياناً تش يل 

هتتذا   .الكتتتاب اإللكترونتتي  ليتعتترف جهتتاز القتتراءة علتتى

وتقتود  عق د .  حميتِل ِمتن  بستيطة إلتىوتَتفتاوُت عمليتةَ الت

التوقعات المختلفة إلى أن الكتاب اإللكتروني في غضون 

سنوات قليلة سوف يكتون هتو الكتتاب المدرستي . واليتوم 

يتتتوفر آالف متتن الكتتتب العربيتتة التتتي يمكتتن تنزيلهتتا متتن 

المواقتتع المختلفتتة وأغلبهتتا يقتتع فتتي دائتترة الكتتتب التراثيتتة 

ا ال تملتك حقتوق ملكيتة تتأليف وسبب ذلك يرجتع إلتى أنهت

                                                                    وأن العديد من المواقع توفرها خدمة دينية لمرضاة هللا.

 :كما يلي لمستقبل القراءة اإللكترونية برنامجا يحدد تنبؤاتها مايكروسوفتووضعت      
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 eBook لكترون للكتا  اا  ايكروسوفت تن ؤات

 إصدار مايكروسوفت ريدر بالصورة النقية 
2000 

تظهتتر الكتتتب المدرستتية بصتتورة إلكترونيتتة لتستتاعد علتتى 

 تخفيف الحمل على الطلبة 

2001 

أجهتتتزة الكمبيتتتوتر وأجهتتتزة الكتتتتب اإللكتورنيتتتة تعتتترض 

 شاشات بوضوح األوراق 

2002 

طل سينخفل وزن أجهزة الكتب اإللكترونية إلى أقل من ر

 دو ر   99وسعرها إلى 

2003 

ألواح الكمبيوتر ستتظهر متع إمكانيتة إدختال الكتابتة اليدويتة 

 للكتاب اإللكتروني 

2004 

ستصل مبيعات الكتب والمجالت والجرائد اإللكترونيتة إلتى 

 بليون دوالر 

2005 

تتكتتتاثر الكتتتتب اإللكترونيتتتة وتتتتتوافر فتتتي المكتبتتتات العامتتتة 

 مطارات وحتى على متون الطائرات وقوائم بيع الجرائد وال

2006 

 2009 ستنخفل أسعار الكتب وترتفع نسبة المبيعات 

سينخفل وزن أجهزة الكتب اإللكترونية إلى نصتف رطتل 

 وستحوي ما يقارب المليون كتاب

2010 

 2012 يتنافس الكتاب اإللكتروني مع نظيره المطبوع بقوة 

بتتة الكتتونجرس ستتيجاهد صتتانعو التقنيتتة لتحويتتل نشتتاط مكت

 للكتب اإللكترونية 

2015 

ستنشتتتر الجرائتتتد الرئيستتتية آختتتر أوراقهتتتا وتكتفتتتي بالنشتتتر 

 اإللكتروني

2018 

ستصبح الكتب المطبوعة رائجة فقط لنخبة معينة من التذين 

 ما زالوا يفضلونها

2019 
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 : فائ  الوضوحالتلفزيون الجديد  -4

بينما حصل تطور كبيتر متن حيتث  

تصتتتوير التلفزيتتتوني نوعيتتتة اآلت ال

والمرستتتتتالت والمستتتتتتقبالت إال أن 

نظتتام البتتث التلفزيتتوني ظتتل قاصتترا 

عن مجاراة هذه التطورات، الستيما 

أن رغبة المشتاهدين لشاشتات أكبتر 

 وأوضتتتح كانتتتت رغبتتتة عارمتتتة. و

   البتتتث التلفزيتتتوني الفتتتائق الوضتتتوح

لمبثوثتة مما يجعل الصور ا ،س ر أفقي700س ر عمودي و 1100يستخدم حوالي  سوف

.كي تقدم صورة تضاهي نوعيتة التلفزيون الحالية   أكثر وضوحاً ونقاء مما توفره شاشات

الصتوت مثتل نوعيتة صتوت األستطوانات  CDاألفتالم التتي نشتاهدها فتي الستينماونوعية 

ستتتطرا 525المدمجتتتة   فنظتتتام ن تتتتي س ستتتي فتتتي الواليتتتات المتحتتتدة واليابتتتان يستتتتخدم  

، أمتتا النظتتام    البتتث التلفزيتتوني الفتائق الوضتتوحطرا فتتي ست 1125،ويقترحتون بتتديال لهتتا 

البتتث ستتطرا فتتي  1250ستتطرا فإنتته يتبنتتى استتتخدام  625األوروبتتي التتذي يستتتخدم اآلن 

أن يبتث مباشترة متن  للبث التلفزيوني الفتائق الوضتوح .  يمكن التلفزيوني الفائق الوضوح

القصيرة ونظام الكابل. وقد نزلت األقمار الصناعية باإلضافة إلى البث باستخدام الموجات 

 :Stephen Lax  1997) إلى األسواق التلفزيونات المسطحة المتالئمة مع هذه التقنيتة .

p.p 48-49 ) (T. Baldwin & D.S. Mc Voy & C. Steinfield  :1996 

P.124) 

 التلفزي      ون ف      ائ  الوض      وح
(HDTV )High 

Definition Television  

اهدة وهتتو نمتتط جديتتد يتتوفر مشتت

الصتتور أكثتتر وضتتوحاً ولمعانتتاً 

وكتتتتذلك يتتتتوفر صتتتتوتاً أفضتتتتل،  

والستتتقبال البتترامج التتتي ترستتل 

عبتتر اإلشتتارات الرقميتتة تحتتتاج 

جهاز تلفزيون فائق الوضوح أو 

 .Decoderمحلل الرموز 
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ويعتبر التلفزيون فائق الوضوح كذلك إذا كان لتدى 

تعتترض  Pixelsالشاشتتة عتتدد كتتاف متتن بكستتيالت 

لوضتتوح ، ويجتتب أن تكتتون قتتادرة صتتورة فائقتتة ا

-720لعتتترض صتتتور ذات خطتتتوط أفقيتتتة متتتا بتتتين 

ستتتطراً وكتتتذلك فتتتإن البتتترامج نفستتتها يجتتتب  1080

 .إعدادها وبثها رقمياً بطريقة فائقة الوضوح

 يتميز التلفزيون الجديد فائق الوضوح بأنه رقمي وتفاعلي:

ستطيع المشاهدة يحتاج عبر هوائي، أو كابل أو خط هاتفي، ولكي ن دقميا التلفزيونيعمل 

داخلته  Recoderإلى جهاز يوضع فوق التلفزيون أو يشتمل جهاز التلفزيون على مسجل 

، ويوفر التلفزيون الرقمي قنوات إضتافية ويُحستن نوعيتة الصتورة، ويتوفر دلتيال للبترامج 

كمتتا يمتلتتك خصتتائص تفاعليتتة إضتتافية. ويختلتتف البتتث الرقمتتي عتتن التمتتاثلي فاإلشتتارات 

تبث األصوات والصور من خالل موجات متصتلة متنوعتة  AnalogueSignalة التماثلي

، أمتتا المعلومتتات الرقميتتة فهتتي عبتتارة عتتن نبضتتات كمبيوتريتتة مضتت وطة للمعلومتتات يتتتم 

  ثم إرسالها . 1-0ترميزها صفر وواحد 

للمشتتاهد فرصتتة لالختيتتار بتتين متتا تعرضتته القنتتوات وحريتتة التلفزي  ون التف  اعل  يتتوفر  

في بعل برامجها مع إمكانية طلب معلومات أو تحديد أستلوب الرليتة للمشتاهد المشاركة 

 .تمكن المرء مثل التصويت وإبداء الرأي

ومن خالله يتمكن  المشاهد من متابعتة البتث الحتي واإليقتاف  المؤقتت لته  وإمكانيتة القفتز 

. وإماانيية التسيجيل لميادا معينية وعيرب أخيرى عيرب ج ئيي )صيورا على اإلعالنات

)يحتياج وصيلة إال ياتف أو  نترنتتهنام ألعاا تفاعلية وتصيف  اي -صررا( لمادا أخرىم

( ةما يوفرإعالنا  تفاعلية وإرامت  سب لحيعة المشاهد وميوله إنياء عليز DSLخ ول 

 لكترونتتيويييوفر الحريييد اي -VOD)لافييالم بالحييا( الطلتتب  مييا يعيير  إييالعرب  سييب

 والتسجيل ا توماتياي لمادا معينة.

 طرفيات تخزيش ال يانات  -5

وتقنيتتة ( DVD( والفيييديو الرقمييي )CD)اإلستتطوانات الضتتوئية الرقميتتة المدمجتتة منهتتا 

  Blu-ray الشعاع األزرق

 CD  Compact Disks)س   ي     (اإلسط ا ص  المدمجل -أ
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 compact ""اسي وانة مدمجية اإلنجليزيتة اختصتاراً لعبتارة  بالل تة CD يمثتل مصتطلح

disc  ي ةوس  لتسيجيال  موسييقز 1981التقنية شركتا فليبس وسوني عام  ر  هذ . ولو

فقتد كانتت األستطوانات الموستيقية القديمتة مصتنوعة متن متادة  .stereo music الستيريو

للتلف بسهولة، وكانت تعاني من قصور في توليتد مجتال كامتل  ، المعرضةvinyl  الفينيل

، حيث  cross talk من مشكلة تداخل الكالمفي ال الب،  من األصوات، كما كانت تعاني،

ذات الصتوت، المرتفتع، متن ختالل المقتاطع الموستيقية  يمكن أن نسمع المقتاطع الموستيقية

  .منخفضة الصوت، المجاورة لها

المشتاكل،  جميتع هتذه CD وقد حلت تقنية استطوانات

ي  باإلضافة إلى أنها قد مت العديد من المزايتا األخترى

  Audio CD طوانات الصتوتيةتستتخدم األست ف يي 

بأنتته أكثتتر دقتتة متتن الصتتوت يمتيياز فالصتتوت الرقمتتي 

. فييرأس التمتتاثلي فتتي عمليتتة إعتتادة توليتتد األصتتوات

الليزري ال يالمتس االستطوانة أبتداً، ممتا يقلتل  القراءا

تتداخل  من احتماالت االهتراء والتلف، كما أن ظاهرة

الكتتتالم ال تحتتتدث فتتتي الصتتتوت الرقمتتتي، ألن بيانتتتات 

  .رقمية صوت مخزنة على شكل عي ناتال

ويتتم تستجيل األصتوات فتي  CD استطوانةدقيقة من الصو  عليز  74تخزين حتى  يمكن

  .مسارين للحصول على صوت ستيريو

 DVD  ي ف   ي اسطوانات - 

أللبومتات الموستيقى، أو األلعتاب اإللكترونيتة، ولكنهتا  مناستبة جتداً  CD تعتبر استطوانات

صت يرة  CD استطواناتوا يداي فيم   استطوانةفيلم فيديو ةاميلي عليز  غير كافية لتسجيل

 استطوانات .  ل  الشرةا  الصانعة هذ  المشالة إت ويرجداً، وبطيئةً جداً، لهذا ال رض

DVD.   التتتي تتشتتابه متتع استتطواناتCD   ملليمتييرا ي  120حيتتث يبلتت  قطتتر كتتل منهمتتا

ملليمتييرا ي ويعتمييدا  علييز أ ييعة  1.2بستتماكة  إالسييتياية استتطواناتوةالهمييا عحييارا عيين 

 . التجويفات، ضمن المسار الحلزونياللي ر لقراءا الحيانا  الممثلة إواس ة 

 digital ""اسي وانة فييديو رقميياألصتل، أوائتل الكلمتات  فتي DVD ويمثتل مصتطلح

video disk ًلالستخدام كوسط لتخزين ونقل األفالم الرقمية، لعرضها  ، ألنه كان مصمما

رت تطبيقاته ، المتعلقة باإلسطوانات .  مفزيونات المنزليةفي التل  optical البصترية تطو 

 " متنتوع رقمتي "اسي وانةذات السرعة العالية، والسعة الكبيترة، ولتذلك ت ي تر استمه إلتى 

digital versatile disk".  وبقي هو نفسه. 
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وله ، حتوالي سينمائي، يست رق ط تخزين فيلم بسعة قادرة على DVD  صممت اسطوانة

 تقنيتتة الضتت ط الكاملتتة، باستتتخدام دقيقيية. ويت لييب تخيي ين صييورا فيييديو إالحرةيية 135

MPEG2 الصتتوت الرقمتتي المحيطتتي  ةيلوإيي  لاييل  انييية. وإذا أضييفنا 3500، حتتوالي

واليستتار، واليمتتين،  خميين قنييوا  موج يية ميين الوسيي ي 5.1العامتتل بنظتتام األقنيتتة الستتتة 

غيتر موجهتة، فتحتتاج  في، باإلضافة إلى قناة مضتخم فرعتيواليسار الخلفي، واليمين الخل

اإلضافي الالزم لتستجيل  ةيلوإ  أخرى في الثانية. وإذا أضفنا التخ ين 384الصورة إلى 

ونهايتتته، فتتإن حجتتم التختتزين  الحتتوار بل تتات مختلفتتة، والعنتتاوين الفرعيتتة لمقدمتتة الفتتيلم

دقيقيةي أي  135التذي يبلت   يلميةيلوإ  لال  انية مين ليول الفي 4692المطلوب يصل إلى 

 4.75إلتى استطوانة بستعة  وبحساب بستيط يتبتين أننتا نحتتاجةيلوإاي  في الثانية.  586.5

فتي الصتناعة،  اإلستطواناتهيذ   إلتىملييو  ةيلوإايي ي لتخي ين فييلم فييديو ةاميل. ويشيار 

 اناتاإلنتتاج الستينمائي، التتي تنتتج استطو وتعتاني مؤسستات..GB  4.75غالبتاً، بتالرمز 

DVDاألفالم بصورة غير شرعية ، من مشكلة مهمة، وهي نسخ وتوزيع هذه 

  HD-DVD أسطوانات الفيديو الرقمية فائقة الدقة  - 

هتتتتي أقتتتتراص بصتتتترية عاليتتتتة الكثافتتتتة مصتتتتممة لتختتتتزين 

. مسييا ة ايسيي وانة عاليتتة الدقتتة الفيتتديوالمعلومتتات وأفتتالم 

بيراإاييي  )لحقتييا (.  30)لحقيية وا ييدا( و  غي ابايتتت 15

وهتتو  للتتدي فتتي دييعتحيير هييذا النييو  هييو الجيييل اي ييد  

التذي يعتبتر نتوع آختر متن هيئتات  أقتراص بلتو رايينافس 

ايتت أن يختزن فيلمتاً فتائق بيرياا 15. يماين للقيرص ذي سيعة ن للملفات الضتخمةالتخزي

. تم إقرار هيذا النيو  مين ايقيراص فيي عيام الوضوح مدته أربع ساعات في أحد الطبقتين

" التيي Advanced Optical Disc"بنتاء علتى تقنيتة  دي فتي دي فتورمبواسطة  2003

 HD. ييدعم لونته بنفستجي أو أزرق ليتزر HD DVD. تستخدم NECو  توشيباأنتجت ا 

DVD  أنظمة ترميز الفيديو األكثر تقدماً مثلH.264  وVC-1 عتالوة علتى ،MPEG-

 .الذي يستخدم في الدي في دي 2

. البتتارزة أنهتتا تعتبتتر نستتخة مطتتورة متتن التتدي فتتي دي التقليتتدي HD DVDمتتن مزايتتا 

. وقيد جعلي  2006فتي عتام  الواليات المتحدةفي  HD DVDلر   أولز المشرال  لال 

إكتس بتوكس في نفس العام هتذا النتوع متن األقتراص كخيتار لجهتاز ألعابهتا  مايكروسوفت

360. 

 HDومثتتل األقتتراص المضتت وطة والتتدي فتتي دي والبلتتو راي، توجتتد ثالثتتة خيتتارات لتتـ 

DVD وهي: 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5_%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5_%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=NEC&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/2006
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%83%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B3_360
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%83%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B3_360
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%83%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B3_360
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( وللتسجيل HD DVD-ROM)للقراءة فقط 

( وايقيييراص HD DVD-Rميييرا وا يييدا )

 ( HD DVD-RWالقاإلة يعادا التسجيل )

 لقد شارف  عصر التـ CD والتـ DVD  علتى

تختتتتزين رخيصتتتتة ستتتتهلة  ائطنهايتتتتته كوستتتت

االستتتتتتعمال وواستتتتتعة اإلنتشتتتتتار ، وستتتتتيكون 

 Optical لوستائط تختزين ضتوئية المستتقبل

Storage Media  من نوع جديتد قتادرة علتى

أكبر بكثير متن البيانتات ممتا يستمح لهتا بتلبيتة المتطلبتات المتزايتدة متن مستاحة  تخزين كم

 سيما مع االنتشار المتسارع التي أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى وال التخزين

أو متا يعترف  High Definition Video Content الفيتديوي عتالي الجتودة للمضمون

ميراإايي  أو  100الذي تتطلتب الدقيقتة الواحتدة منته حتوالي التـ  HD-Video اختصاراً بـ

  .المساحة أةثر من

   HD-DVD  حمتر المستتخدم فتي تستخدم شعاعاً ليزرياً أزرق اللون بدالً من الليزر األ

الحالية حيتث إن طتول الموجتة األصت ر لليتزر األزرق يستمح بتختزين  DVD اسطوانات

. ميا يميي  هيذ  فتي نفتس المستاحة مقارنتةً بتالليزر األحمتر التقليتدي كمية أكبر من البيانتات

الموجتودة حاليتاً فتي  DVD متن حيتث القتراءة متع كتل ستواقات أن يا متوافقية األسطوانات

. السعة القصوى ل ذا النيو  خاصة بها فقط للكتابة أو النسخ جة إلى سواقاتاألسواق وبحا

الواحدة بمعنى أن أكبتر ستعة تختزين يمكتن الوصتول  للطبقة 15GBهي  األسطواناتمن 

هتذه   .Dual LayerHD-DVD الطبقتة وذلك فتي األستطوانات ثنائيتة 30GBإليها هي 

 .و ميكروسوفت Toshibaوأهمها هاالتقنية مدعومة من قبل مجموعة من الشركات أبرز

 : Blue-ray تقنية ال عاع األزدق - 

• BDأو Blue-Ray Disk: هذه التقنية ثوريتة تمامتاً وال صتلة لهتا بأستطوانات DVD 

اإلطتالق، فهتي تستتخدم أيضتتاً شتعاعاً ليزريتاً أزرق اللتون بتدالً متن الشتتعاع  الحاليتة علتى

سطوانات الوصتول إلتى ستعات تختزين قياستية التقليدي، يستطيع هذا النوع من األ األحمر

 .الطبقة في األسطوانات ثنائية  50GBفي الطبقة الواحدة أي حوالي  25GBوصلت إلى 

هي إمكانية القراءة و الكتابتة متن وإلتى  BD األخرى التي تقدمها أسطوانات إحدى المزايا

انات على هذا النوع من الوقت مما يسهل كثيراً عملية نقل وتخزين البي االسطوانة في نفس

هي أنهتا تحتتاج إلتى ستواقات خاصتة  BD النقطة السلبية ألسطوانات اإلسطوانات، وتبقى

. للقتتتتتتتراءة والكتابتتتتتتتة وهتتتتتتتذه  الستتتتتتتواقات ال تتتتتتتتزال باهظتتتتتتتة التتتتتتتثمن إلتتتتتتتى اليتتتتتتتوم

thread.php?t=4455http://www.alhasebat.net/vb/show 
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 Blu-rayذاته، لكن تقنية الشعاع األزرق  HD DVDو DVDالمصدر األصلي لتقنيتي 

)المرتفعييا  والمنخفاييا  الدقيقيية( الموجييودا علييز بعيتتدة كتتل البعتتد عنهمتتا، فالتقطيعتتات 

( صيريرا لدرجية   BD)والذي يُرمي  ليه اختصيارا  إيالرم   Blu-rayمن نو   أسطوانة

مم تدور إسرعة ةحيراي ليذا ييتم  0.6اعتمادية عحر لحقة إالستياية إسماةة يمان قراءت ا إ

الخارجية لألسطوانة، ومن ثم تتم حمايتها بواسطة طبقتة دمم الحيانا  محا را علز ال حقة 

مم. تجعيل هيذ  الترةيحية الم لفية مين لحقية فائقية الاثافية ومسيافة تحئيير  0.1رقيقة بسماكة 

 .DVDعرضة للخدش أكثر من اسطوانات  Blu-ray اسطواناتقصيرا من 

بتخزين كميتة ضتخمة متن البيانتات تصتل إلتى  Blu-rayتسم  الاثافة العالية  س وانا  

جيجاإاي  علز لحقة وا داي مما يعني زيادا إمقدار الثلثين تقريحا  مقارنة ميع مثيالت يا  25

تحئييير جيجاإاييي  فقيي ي وتسييم  مسييافة ال 15التتتي تختتزن  HD DVD أستتطواناتميين 

الحصيول  إلتىتحيوي  تيز  مياني لحقيا  مميا يي دي  استطواناتالصريرا ناريا  إتصنيع 

بايتتت لالستتطوانة الواحتتدة، بينمتتا ستصتتل جيجييا 200علييز مسييا ا  تخيي ين تقتييرا ميين 

جيجاإايييي  ميييع  60إلتتتى مستتتتوى التختتتزين األعظتتتم لهتتتا عنتتتد  HD DVDاستتتطوانات 

 م دوجة ال حقا  وم دوجة ايوجه. أسطوانات

، أكثتر متن مجترد  -HD DVDإشال  حيه ا سي وانا   - Blu-rayاسطوانات  ستؤمن

مساحة تخزين كبيرة ومشفرات قادرة على التعامل متع البيانتات عاليتة الدقتة، إذ ستتحتوي 

قادرة  Blu-rayعلى اتصاالت باإلنترنت وسوف تكون جميع قارئات  Blu-rayسواقات 

 ستطوانةالميوارد الشيحاية ومحتوييا  ا  . وسو  يتم الم ج إيينJavaعلى تش يل برامج 

إحي  تاو  قيادراا عليز جليب وتشيريل مقيالع ايفيالمي وميي ا  خاصية أخيرىي و يراء 

كمتتا ستستتمح إمكانيتتات تعتتدد ستتارب الفيتتديو بإنشتتاء ملفييا  الموسيييقز والفيييديو محا ييرا. 

تعليقتتات خاصتتة بمخرجتتي األفتتالم علتتى شتتكل صتتورة ضتتمن صتتورة، واستتتخدام القتتوائم 

نة لعرض صناديق حوار على الشاشتة، وأزرار أوامتر متحركتة، وإطتارات تصتفح المحس

شبيهة بما نراه على صفحات ويب، كما ستسمح لنا إمكانات التحكم بالنصوص متن وضتع 

ير في خط الكتابة المستخدم فيه  .سطر الترجمة في أي مكان على الشاشة ، وأن ن  

وظتائف متشتابهة، وجتودة فيتديو تطرحتان  -Bluو HD DVDومازالي  ةيلن مين تقنيتيي 

قادرتان على استيعاب ما يكفي متن ملفتات الفيتديو  . وةلتاهماعالية، وتقنيات إدارة الحقوق

 . عالي الدقة الضرورية ألغلب التطبيقات المحتملة

ad.php?t=4455http://www.alhasebat.net/vb/showthre 
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 الفص  الخا س:

                         

 اانترنت

 لمحة عش الن ا  

 Arpanetء شتبكة لبنا وزارة دفاع الواليات المتحدةبدأت فكرة  اإلنترنت نتيجة لمشروع 

  ُحتَزم إلقامتة شتبكة ال مركزيتة تعتمتد مبتدأ تحويتل الرستائل إلتى 1969الذي أطلقته عتام 

 إذ َربَطت هتذه الشتبكة مجموعتة ,لضمان استمرارية االتصاالت بين السلطات األمريكية 

 ة عبتتتر أربتتتع ُعقَتتتد مكونتتتة متتتن أجهتتتزة كمبيتتتوتر عمالقتتتةمتتتن الجامعتتتات األمريكيتتت

(supercomputer). وتجلَّت فائدة هذه الشبكة في نقل المعلومات بسرعة هائلة بين تلك 

 األجهتزة، كمتا أتاحتت للعلمتاء والبتاحثين إمكانيتة  االستتفادة المشتتََركة متن متوارد أنظمتة

 .الحاسوب لديهم رغم تباُعد المسافات

 التي ابتكرتها شتركة (Email) خدمة البريد اإللكتروني 1972في عام  بعد ذلك، ظهرت

BBN أول برنتامج للبريتتد اإللكترونتي -وهتتو راي توملينستون -إذ قتدَّم أحتتد مبرمجيهتا. 

 وتعتمتتد هتتذه الخدمتتة علتتى برنتتامج إلرستتال الرستتائل اإللكترونيتتة بتتين النتتاس عبتتر شتتبكة

فتتي ينتتاير  TCP/IPبروتوكتتول  وزارة دفتتاع الواليتتات المتحتتدةالمركزيتتة. واستتتخدمت 

بعضتها  جامعتات الواليتات المتحتدة األمريكيتة. مما أسهم فتي نمتو الشتبكة وربتط " 1983

لرستتتائل اإللكترونيتتتة بتتبعل ممتتتا ستتته ل عمليتتة اإلت صتتتال بتتتين طلبتتتة الجامعتتات وتبتتتادل ا

 والمعلومات .

وبدخول الجامعات إلى الشبكة ، أخذت في التوسع والت قدم وأسهم الطلبة بتطويرها وكانت   

الجامعتتة وظهتتر المتصتتفح  " الشتتركة العمالقتتة هتتي فتتي األصتتل متتن جهتتود طلبتتةنتستتكيب"

 " .آرشي" و "جوفر"، والباحث "موزاييك"

وبدأ استتخدام اإلنترنتت عالميتا بشتكل واستع فـتـي أوائتل التستعينات متن القترن العشترين ، 

التي تجعل من استتخدام اإلنترنتت  -منذ الثمانينيات -ن توفرالتطبيقات األساسية وبالرغم م

تتتيم كتتان حاستتماً الستتتخدامه دوليتتاً إذ اختتترع  العتتالم اإلنجليتتزي   1989ممكنتتا إال أن عتتام 

، ومتع بدايتة  1991آب / اغستطس ،  6مشتروع الشتبكه العالميتة الويتب وفتي  بيرنرز لي

إلتى  للوصتول (menus) التستعينيات، ظهترت واجهتة تستتخدم النصتوص وتعتمتد القتوائم

 كان ظهور شبكة الويب العالميتة Gopher المعلومات عبر العالم، وتُدعى هذه الواجهة ،

(World Wide Web- WWW) وهتي  ، عتالم اإلنترنتت الثتورة الحقيقيتة فتي إذن هتو

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/Arpanet
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D8%B3%D9%83%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D8%B3%D9%83%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%81%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%81%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%D8%B4%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%D8%B4%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%B1%D8%B2_%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%B1%D8%B2_%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%B1%D8%B2_%D9%84%D9%8A
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االستخدام تعتمتد فتي عترض المعلومتات علتى النصتوص والُصتَور والصتوت  خدمة سهلة

  . هاعلى إنتشار مضاعفة سرعة خطوط االتصال تساعد قدوالفيديو، و

 Internet Service) وظهتترت فتتي هتتذه الفتتترة الشتتركات المتتوف رة لخدمتتة اإلنترنتتت

Providers-ISPs)وذلك لتزويد الناس باشترا  خدمة اإلنترنتت عبتر شتبكة االتصتال ، 

نترنتت، منهتا . وإعد ذل ي ظ ر  مجموعة أخيرى مين الشيرةا  المتخصصية إيايالهاتفي

 search) ، ومنهتتا متتن يقتتدم محركتتات بحتتث(browsers)  مستعِرضتتات متتن يقتتدم

engines) لبرمجتتة وتطتتوير اشتتبكة، ومنهتتا متتن يقتتدم ل تتات المختلفتتة علتتى ال للمواضتتيع

فتي المركتز " موزاييتك" MOSAICمين  0ي1تم إصدار نسخة  1993. وفي عام المواقع

 1994، وبحلتول أواختر عتام  فـي جامعتة الينتوي supercomputingالوطني لتطبيقات 

نترنتت قتد اصتبح صيار اسيتخدام ةلمية اي 1996. وإحليول عيام ازداد اهتمام الجمهور بهتا

شائعا ، وبالتالي ، كتان ذلتك ستببا للخلتط فتي استتعمال كلمتة إنترنتت علتى أنهتا إشتارة إلتى 

بشتكل  نََمتت بسترعة هائلتة ختالل التستعينيات وزاد استتخدامها الشبكه العالمية الويب التتي

خالل التسعينات تشير إلى أن استخدام اإلنترنت قد زاد بنسبة . ي ةان  التقديرا  مضطرد

ويرجتتع هتتذا النمتتو إلتتى عتتدم وجتتود اإلدارة . 1997و  1996متتي سيينويا فييي عييا ٪ 100

المركزية، مما يتيح النمو العضوي للشبكه ، وكذلك بسبب الملكية المفتوحة لبروتوكوالت 

جع األشخاص والشتركات علتى تطتوير األنظمتة وبيعهتا،  وهتي أيضتا اإلنترنت ، التي تش

 ة.تحول دون  سيطرة شركة واحدة على الشبك

اإلنترنت ماليتين المواقتع التتي ت طتي  ويوجد حالياً على

 مختلتتف المواضتتيع متتن ثقافيتتة، وسياستتية، وعلميتتة،

  .إضافة إلى التجارة اإللكترونية وترفيهية وصناعية،

 ؟ (The Internet) اانترنت  ا ه 

أجهتزة الحاستوب من ماليين مئات الالشبكات و اإلنترنت شبكة عالمية تربط عدة آالف من

اإلنترنتت  فتي كونهتا وستيلة للتواصتل  . وتامين فائيداالمختلفة األنواع واألحجام في العتالم

  .والمؤسسات األفراد بينوتبادل المعلومات 

ُةيستتمَّى (Protocol)نترنتتت بروتوكتتوالً وتعتِمتتد جميتتع أجهتتزة الحاستتوب المتصتتلة باإل  

، وهتتو يقتتوم بتجتتزيء الرستتائل (Internet Protocol - IP) اإلنترنتتت بروتوكتتول

 ، كما أنه يتحكم بتوجيته البيانتات(packets) وحدات بيانات تدعى الُحَزم اإللكترونية إلى

(data routing) من المرِسل إلى المستقبِل. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%83
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 - Internet Protocol) وينضوي بروتوكتول اإلنترنتت

IP) التتتحكم باإلرستتال تحتتت مجموعتتة بروتوكتتوالت /

 Transmission Control) إلنترنتتتتإروتوةيييول ا

Protocol/ Internet Protocol - TCP/IP)  وهتي ،

رتهتا وزارة التدفاع األمريكيتة  مجموعتة بروتوكتوالت طوَّ

  .لشبكاتا إلتاحة االتصاالت عبر مختلف أنواع

ن العمود    اتصاالت تنقل البيانات بسرعة عالية،  من خطوط الفقري لإلنترنتويتكوَّ

وعبر هذه  (host computers) . الرئيسة وتربط الُعقََد وأجهزة الحاسوب الُمضيفة

وتُتيح شبكة  اإلنترنت التي تمتد حالياً عبر  .الخطوط، تسري حركة البيانات بكميات كبيرة

، ونقل الملفات (E-mail) لكترونيحريد ايدولة خدماٍ  عديدا من ا: ال 170من  أكثر

 ، وخدمة تِلنت(File Transfer Protocol- FTP) بروتوكول نقل الملفات باستخدام

(Telnet) األخبارية ، واللوحات تُتيح الوصول إلى أجهزة كمبيوتر بعيدة التي 

(bulletin boards)ومجموعات األخبار ، newsgroups)خدمة شبكة  . إضافةً إلى

  .(World Wide Web- WWW) ويب العالميةال

ر العديد من التقنيات والوسائط : ايليا  إليصال خدمات اإلنترنت، نذكر منها وقد ُسخِّ

، (cable television wires) التلفزيوني ، وكوابل البث(fiber optics) الاوئية

ع اإلنترنت قدوم وتط .(satellites) إضافة إلى األقمار الصناعية وير العديد من وشجَّ

   االفتراضية والمتاحف والجامعات   : الماتحا التطبيقات مثل

 (virtual libraries, Universities and museums)، الترفيه 

(Entertainment): واأللعاب (games)اإللكترونية ، والشركات واألعمال (e-

businesses)إضافةً إلى التعامالت المالية عبر اإلنترنت ،  

((http://www.itep.ae/arabic/EducationalCenter/Articles/intr_01.asp( 

 

 خد ات ش كة اانترنت  : 

 :تقدم شبكة اإلنترنت العديد من  الخدمات من بينها الخدمات التالية  

والمتؤتمرات  والمشتاريع قواعتد بيانتات لألبحتاث (information) المعلو  ات .1

البيانات اإلحصائية والمعلومتات م ووالوثائق الحكومية، والتشريعية، لدول العال والمكتبات

  .الثقافية، واألدبية،والفنية والعلمية

الصتتتحف والمجتتتالت   (communication services) خ  د ات االتص   ال .2

  .اإللكترونية واإلذاعة والتلفزيون

http://www.itep.ae/arabic/EducationalCenter/Articles/intr_01.asp
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 توفيرالمصادر التعليمية (E-education) التعليم .3

(educational مثتل المحاضترات (lecture notes)، 

، إضتتافة (interactive tutorials) والتتدروس التفاعليتتة

  .المدارس والجامعات إلى ملخصات المناهج الدراسية في

معلومتات .(E-commerce)  التجاد  االكترونية .4

منتجاتهتتا، إضتتافة إلتتى عتتن الشتتركات الخاصتتة، وعتتروض 

المعلومات الستياحية التتي تُتؤمن األدلتة الستياحية والحجتوزات و فيها خطط البيع والترويج

، وختدمات (stock quotes) إضتافة إلتى أستعار األستهم الفندقية والستياحية والطيتران ، 

 اإللكتروني. (marketing) والتسويق (shopping) والتسوق .األعمال الص يرة

 لكترونيتتة: اآللعيياا ايولتته أشتتكالي كثيتترة مثتتل   (entertainment) ترفي  هال  .5

والبترامج التلفزيونيتة، والصتفحات  وايفالم والموسيقز الرياضيةي والمجيال ي وايلعيااي

 الشخصية، والمعارض، والموسيقى.

)تقنيييية الحرييييد عبتتتر مجموعتتتة متتتن األستتتاليب والتقنيتتتات  التواص     االجتم   اع  .6

 ,Skype, Vonage .ختتدمات الهتتاتف عبتتر اإلنترنتتت مثتتل و  E-mail) لكترونتتياي

ViaTalk عبتتر المجموعتتات األخباريتتتة، أو تقنيتتة المحادثتتتة والمتتدونات واالستتتتجابات و

 Facebookمثل الفين إوم  التفاعلية

للحكومتتات والشتتعوب والجماعتتات السياستتية المعارضتتة   ن   ر سياس    و ع  ائ  .7

 والقوى المضطهدة .

 اروالحتو متن استتبيانات للترأي (interactive resources) المص ا د التفاعلي ة .8

(Chatting service)  وغيرها.  

 .الطلب عش بعد .9

    اتق   اانترنت

. وتجيري  العدييد الثوريتة تنفيذ العديد من التطبيقاتل أكبر تحد نقل المعلومات  يمثل  بطء 

الرامية لحل مشكلة البطء، من خالل  مشتروعين يمكتن تقستيمهما إلتى جيلتين  من ايإحا 

 . (3- نترنت( و )اي2- نتنتر) ايهما .أجيال اإلنترنت من

 أوال: الجي  الثان  لإلنترنت

تنقتتل المعلومتتات بستترعة لت ييوير  ييحاا  ةمحيييوتر إلتتى(   2- إلنترنتتت) ايهتتدف مشتتروع 

تحي   1999المشتروع عتام  . وقيد أُللِيق هيذاعالية، وذلك لتسريع قتدوم إنترنتت المستتقبل

            UCAID - (The University Corporation for Advanced) رعاييية

Internet Development  . 

http://en.wikipedia.org/wiki/Skype
http://en.wikipedia.org/wiki/Vonage
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ViaTalk&action=edit
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، وإنترنتت   (Internet2) (2- نترنتت: ) ايمنهتا ويتمثل الجيل الثتاني فتي عتدة مشتاريع 

هذا  ويعتمد  CAnet2 وشبكة  ، (Next Generation Internet- NGI) الجيل الُمقبل

 :هما ، كما يدعم ميزتين مهمتين IPv6 رة من بروتوكول اإلنترنت هي الجيل نسخة مطوَّ 

 الختتدمات وميتتزة جتتودة ،  (Multicasting)اإلرستتال المتتتزامن المتعتتدد الوجهتتات

(Quality of Service-QoS)(   تطبيقات  التي تدعم البث الحي لملفات الفيديو، وتدعم

باالشتترا  متتع جامعيية  170ويعمتتل حاليتاً أكثتتر متن  (multimedia). الوستائط المتعتددة

شتركة رائتدة عالميتا فتي قطتاع تكنولوجيتا المعلومتات  60 أكثتر متنوالحكومتة األمريكيتة 

تطبيقتات وتقنيتات شتبكية  (مين2- نترنتت) اي مشتروع  هـا تتطلَّبتـذ متـى تطتوير وتنفيتــلع

التطبيقتات والتقنيتات علتى األبحتاث والتعلتيم، بتل  . ولين تقتصير اسيتخداما  هيذ متقدمتة،

 . ستشمل أيضا أغراضاً تجارية

 ثانيا :الجي  الثالث لإلنترنت 

أن يتدعم  ، ومتن المتوقَّتع لتهفي طور البحتث( 3- إنترنت)الما زال الجيل الثالث لإلنترنت

 .جميع المزايا المتقدمة وال سيَّما تلك التي تتطلَّب سرعة عالية جداً 

ويتدعم    SUPERNet           وشتبكة  ،Canet3 شتبكة أبرز المشتاريع المقدَّمتة ومن  

تتين همتا  The Next    Generation) إنترنتت الجيتل الُمقبتل :هتذا الجيتل ميتزتين مهمَّ

Internet-NGI)  كمبتتادرة   1997-/ أةتييوإر التتتي انطلقتتت فتتي األول متتن تشتترين أول

-100 ومؤسستتات؛ ستتعياً لمضتتاعفة الستترعة الحاليتتة لإلنترنتتت تشتتتر  فيهتتا عتتدة هيئتتات

وعلتى  .تشبيك أقوى من تلتك الموجتودة حاليتاً علتى اإلنترنتت ي وييجاد تقنيا مرا 1000

 التتذي تقتتوده الجامعتتات، فتتإن الحكومتتة (2) متتا عليتته الحتتال فتتي مشتتروع إنترنتتت غيتتر

ل (NGI) األمريكية هي التي تقود مشروع إنترنت الجيل الُمقبل ، يتقدَّم المشروعان  هوتموِّ

تل كتل منهمتا ا  Dense Wavelength   تقنيتة  استتخداموذلتك ب آلختربشكل متتوازي ويكمِّ

Division Multiplexing- DWDM وهتتي تقنيتتة ،

الضوئية في اإلرسال بُسرعات تصتل إلتى  تستخدم األلياف

والفيتتديو  بيراإ / انيييةي ممييا يسيير   نقييل الصييو  400

 (dark fiber) ستت الل األليتاف المعتِمتةوا .بدرجتة هائلتة

وفتي  (routing) والتوجيته (switching) فتي التحويتل

حقيقتتة األمتتر، فتتإن األليتتاف المعتِمتتة هتتي مصتتطَلح يتعلَّتتق 

ا تنطوي (fiber optic) الضوئية باأللياف ، وهو يُعبِّر عم 

األليتتاف الضتتوئية متتن  عليتته البُنتتى التحتيتتة المستتتنِدة إلتتى

 .است اللها حتى اآلن قُدرات لم يتم  

http://www.canet3.net/
http://webopedia.internet.com/TERM/m/multicast.html
http://webopedia.internet.com/TERM/m/multicast.html
http://webopedia.internet.com/TERM/Q/QoS.html
http://webopedia.internet.com/TERM/Q/QoS.html
http://www.canet3.net/
http://www.canet3.net/
http://www.supernet.net/
http://www.supernet.net/
http://www.supernet.net/
http://www.supernet.net/
http://www.supernet.net/
http://www.supernet.net/
http://www.supernet.net/
http://www.supernet.net/
http://www.webproforum.com/dwdm/
http://www.webproforum.com/dwdm/
http://www.webproforum.com/dwdm/
http://www.webproforum.com/dwdm/
http://www.webproforum.com/dwdm/
http://www.supernet.net/
http://www.supernet.net/
http://www.supernet.net/
http://www.supernet.net/
http://www.supernet.net/
http://www.supernet.net/
http://www.supernet.net/
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 إلتى تطتوير تقنيتات تشتبيك شتاملة (NGI) ويهتدف مشتروع إنترنتت الجيتل المقبتل        

(end-to-end) متتة تُحفتتز علتتى تطتتوير تطبيقتتات ثوريتتة ستُستتتَخدم فتتي الشتتركات  متقدِّ

. ومييين هيييذ  واألعمتتتال، والجامعتتتات، والمتتتدارس، كمتتتا سيستتتتخدمها أيضتتتا عمتتتوم النتتتاس

، (digital libraries)  الرقميتتة الماتحييا  -ستتبيل المثتتال ال الحصتترعلتتى  -الت حيقييا 

متة للتعلتيم، والعنايتة الصتحية، والخصوصتية واألمتن وتطبيقتات  privacy and) متقدِّ

security)، انتشتار زيتادة إلتى التطتور هذا سيؤدي . إضافةً إلى تطبيقات صناعية وبيئية 

 والتعلتيم ،(Interactive TV) التفتاعلي التلفزيتون: مثتل اإلنترنتت علتى ثوريتة تطبيقتات

  وتطبيقات   (video conferencing) الفيديو ومؤتمرات ، (E-learning) اإللكتروني

 

 

 االفتراضية والمكتبات المتاحف ظهورو ،(virtual reality) االفتراضي الواقع

 .(virtual libraries and museums)   بُعتد عتن يتشتاركوا أن متن العلمتاء وسيتمكن 

 متن األطبتاء وستيتمكن ،(microscope)  المايكروستكوب مثتل عاليتة تقنيتة ذات أجهتزة

 (virtual surgery) بعد  عن لهم الجراحية العمليات وإجراء مرضاهم معاينة

 

 

   العربيّة الدول ف  اانترنت استخدام

" وفتتتتتتتتتتتتتتتق االحصتتتتتتتتتتتتتتتاءات المنشتتتتتتتتتتتتتتتورة علتتتتتتتتتتتتتتتى الموقتتتتتتتتتتتتتتتع اإللكترونتتتتتتتتتتتتتتتي

www.InternetWorldStats.comإلنترنتت فتي " فم  معدل النمو في اسيتخدام  يحاة ا

، ووصلت نسبة السكان  % 200ر9العالم ارتفع خالل فترة الست سنوات الماضية بمعدل 

من مجموع الستكان، بحيتث زاد  % 16ر7في العالم الذين يستخدمون شبكة اإلنترنت إلى 

 . 2006مي اإلنترنت في العالم على المليار شخص في نهاية العام عدد مستخد

 2007عدد مستخدمي اإلنترنت في الوطن العربي (1جدول)

 .مد
 العد  التقري   الدولة

نا                               ة 

الما            تخد يش 

http://www.internetworldstats.com/
http://www.internetworldstats.com/
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 أمتتتتتتا

لمتستارع بيتة فتشتير إلتى النمتو ارعدول الالتاإلحصاءات حول استخدام شبكة اإلنترنت فتي 

يقتد ر عتدد مستتخدمي اإلنترنتت . ستكان تلتك التدول عنتد نسبة استخدام شبكة اإلنترنتفي  

متن تعتداد  %2.5مليونا ونصتف المليتون، أي حتوالي  28المتكلمين بالل ة العربية حوالي 

 %28.9المستخدمين فتي العتالم، وهتي المرتبتة العاشترة فتي العتالم، بعتد الل تة اإلنجليزي تة 

 %5والفرنستي ة  %5.2واأللماني تة  %7.6والياباني تة  %8.9واإلسباني ة  %14.7والصيني ة 

. وحقتتق مستتتخدمو اإلنترنتتت التتذين %2.7واإليطالي تتة  %3والكوري تتة  %3.6والبرت الي تتة 

، حيتتث 2007ـ  2000يتكلمتون الل تة العربيتة أكبتر وتيترة نمتو  فتتي العتالم كلته فتي الفتترة 

 . %931.8بل ت نسبتها  

 للاكان

 %35.1 مليون 1.39 اإلمارات 1

 %26.6 ألف 219 قطر 2

 %25.6 ألف 700 الكويت 3

 ،%20.7 ألف 155 البحرين 4

 %15.6 ماليين 11.48  [3]مصر 5

 %15.4 ألف 600 لبنان 6

 ،%15.1 مليون 4.6 الم رب 7

 %11.7 ألف 629 األردن 8

 %10.6 مليون 2.54 السعودية 9

 %10 مليون 2.53 العراق 10

 %10 ألف 285 عمان 11

 %9.2 ألف 953 تونس 12

 %7.9 ألف 243 فلسطين 13

 %7.6 مليون 3.9 السودان 14

 %5.7 مليون 1.92 الجزائر 15

 %5.6 مليون 1.1 سورية 16

 %3.3 أالف 205 ليبيا 17

 %1.1 أالف 10 جيبوتي 18

 %1 ألف 330 اليمن 19

 %0.7 ألف 90 الصومال 20

 %0.5 ألف 20 موريتانيا 21

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA#cite_note-2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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متتن مستتتخدمي اإلنترنتتت فتتي العتتالم العربتتي موجتتودون فتتي منطقتتة الخلتتيج  %60حتتوالي 

. %11العربي، والتي تمثل حوالي   من تعداد سكان العالم العربي 

 كما يلي :   2007مارس  -دول العربية في آذارالوبل  عدد مستخدمي  اإلنترنت في     

المملكة العربية السعودية مليون،  2.8مليون، السودان  4.6مليون، الم رب  5.5مصر    

، ستتوريا 1.397.200مليتتون ، اإلمتتارات العربيتتة المتحتتدة  1.92مليتتون، الجزائتتر  2.54

 600ألتتف، لبنتتان  629.500ألتتف، األردن  700ألفتتا، الكويتتت  953مليتتون، تتتونس  1.1

متتان  330ألتتف، التتيمن   205ألفتتا، ليبيتتا  219ألفتتا، قطتتر  243ألفتتا، فلستتطين  285ألفتتا، ع 

ألفتا، جيبتوتي  20ألفا. موريتانيتا  36ألفا، العراق  90ألفا، الصومال  155البحرين آالف، 

 آالف. 10

ا نسبة السكان الذين يستخدمون اإلنترنت بشتى أنواعها )العادية وعاليتة، أي عريضتة،   أم 

، قطتر %35.1النطاق( لتعداد السكان في الدولة، فهي كالتالي: اإلمارات العربيتة المتحتدة 

، %15.1، الم تتتترب %15.4، لبنتتتتان % 20.7، البحتتتترين %25.6الكويتتتتت  ،26.6%

، %9.2، تتتتتونس %10، ُعمتتتتان %10.6، المملكتتتتة العربيتتتتة الستتتتعودية %11.7األردن 

، ليبيتا %5.6، ستوريا %5.7، الجزائتر %6.9، مصتر %7.6، الستودان %7.9فلستطين 

عتتتتراق ، ال%0.5، موريتانيتتتتا %0.7، الصتتتتومال %1، التتتتيمن %1.1، جيبتتتتوتي 3.3%

 . بالنسبة لإلنترنت عالي النطاق.0.1%

من حيث نسبة االنتشار لتعداد الستكان فتي كتل   2006وحسب تقرير أجري في نهاية عام  

قتت بنستبة  ثتم   %5.58، تليهتا قطتر %5.79دولة من دول العالم العربي، فإن  البحرين تفو 

واألردن  %1.17والكويتتتتت  %1.28والم تتتترب  %5.03اإلمتتتتارات العربي تتتتة المتحتتتتدة 

وتونس  %0.53وُعمان  %0.69وفلسطين  %0.80والمملكة العربي ة السعودية  0.98%

 %0.01والتتتتتتيمن  %0.04وستتتتتوريا  %0.06وموريتانيتتتتتتا  %0.28ومصتتتتتر  0.45%

متن المستتتخدمين لتتم  %45دراستة  إلتتى أن  متتا نستبته حتتوالي  أشتتارت. %0.01والستودان 

ألسبوع. وال توجد دولة عربية اليوم إال يتصفحونه مرة في ا %20يزوروا موقع أخبار، و

تتة، مثتتل مواقتتع وكتتاالت األنبتتاء والجرائتتد والمجتتالت  وتقتتدم  معلومتتات حكومي تتة أو خاص 

 ومحطات التلفزيون والراديو، ب ل  النظر عن مستوى الخدمات المقدمة. ووصل عدد 

وستط مليتون فتي الشترق األ 35مليتون مستتخدم ) 160مستتخدمي الهواتتف المحمولتة إلتى 

مليون في شمال إفريقي ا(، وال يقوم معظم المشتتركين بالتدخول إلتى اإلنترنتت عبتر  135و

الهواتف المحمولة بسبب ارتفاع أجور االشترا  وعدم توفر الشبكات الالستلكي ة الستريعة. 

 ) خلتتدون غستتان ستتعيد البلتتدان العربيتتة تجاهتتد لتتردم الهتتوة الرقميتتة متتع التتدول المتقدمتتة/

www.almotamar.net/news/     بتتتتتتتتتاريخ  10437)الشتتتتتتتترق األوستتتتتتتتط العتتتتتتتتدد
26\6/2007 

 2015وفيما يلي جدول يمثل واقع استخدام االنترنت والفيس بو  عام 

 

http://www.almotamar.net/news/
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 2015i( استخدا ات اانترنت والفيس بوك ف  العالم العرب  1جدول دقم )

Facebook 
31-Dec-2012 

اإلنترنبببب   نسبببب  
 النسبببببب   ل بببببب   
سببببببوان البببببب  ن 

  (%) ال ر ي 

نسبببببببببب   الن ببببببببببا  
 النسبببببببب   ل بببببببب   

 (%) السوان 

 

مسببببت  م  اإلنترنبببب  
 2014-6-30في 

 

مسببببببببببببببببببببت  م  
اإلنترنببببببب  فبببببببي 

31-12-2000 

 

تقبببب در ابببب   السببببوان 
2014 

 ال ل 

 األر ن 6,623,279 127,300 5,700,000 86.10%  1.52% 2,558,140

3,442,940 2.36%  93.20% 8,807,226 735,000 9,445,624 
 اإلمارا  ال ر د 

 ال حردن 1,346,613 40,000 1,297,500 96.40%  0.34% 413,200

 ت نس 10,937,521 100,000 5,053,704 % 46.2 1.35% 3,328,300

 الجزائر 38,813,722 50,000 6,669,927 % 17.2 1.78% 4,111,320

 جزر القمر  766,865 1,500 49,846 % 6.5 % 0.0 19,940

 جد  تي 810,179 1,400 80,378 9.90%  0.02% 50,140

 الس   د  27,752,316 200,000 18,300,000 % 65.9 4.9% 5,852,520

n/a 2.49% 26.2 % 9,307,189 30,000 35,482,233 الس  ان 

n/a 1.58% 25.9 % 5,920,553 30,000 22,878,524 س ردا 

n/a n/a  n/a n/a n/a 554,795 
الصببببببببببببببببببحرا  

 الغر د  

 الص مال 10,428,043 200 163,185 % 1.6 0.04 123,480

 ال راق 33,309,836 12,500 2,997,884 % 9.0 0.8% 2,555,140

 ُامان 3,286,936 90,000 2,584,316 78.60%  0.69% 584,900

966,960 0.45  60.60% 1,687,739 35,000 2,785,366 
فلسبب دن الةبب   

 الغر د 

n/a n/a  n/a n/a n/a 1,869,055 
فلسببب دن ع بببا  

 غزة

 ع ر 2,194,817 30,000 2,016,400 91.90%  0.54 671,720

 الو د  3,996,899 150,000 3,022,010 75.60%  0.8% 890,780

 ل نان 4,151,234 300,000 3,336,517 80.40%  0.89% 1,587,060

 لد دا 6,244,174 10,000 1,362,604 21.80%  0.36% 781,700

 مصر 86,895,099 450,000 46,200,000 % 53.2 12.38% 12,173,540

 المغرب 32,987,206 100,000 20,207,154 % 61.3 5.4% 5,091,760

 م ردتاندا 3,516,806 5,000 455,553 13.00%  0.12% 106,200

 نالدم 26,737,317 15,000 5,210,593 % 19.5 1.39% 495,440

 المجموع 373,814,459 2,512,900 150,430,278 40.42% 36.07% 45,805,180

تم التصر   بتنظيم ال يانات بحيث تثخ ذ ال وطش العرب   كوح د  ثقافي ة واح د  با   ا  ال دول العربي ة ف   افريقي ا   ع ال دول العربي ة 

  نه. و صددهما هو : اآلسيوية الت  جاءت تحت  امى ال رق األوسط وتم است عا  اسرائي  وايران
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 استخدام اانترنت ف  األد ن :

 

يحتل األردن المرتبة الثامنة بين دول الشرق األوسط في استخدامه لإلنترنت، وازداد عدد 

ي وفق ا صاءا  2000إحوالي خمسة أضعا  ما ةا  عليه العام  2006مستخدميه العام 

 .لإلنترنتالعالم 

نترنتتت فتتي األردن لمؤسستتات لإلم مركتتز تكنولوجيتتا المعلومتتات التتوطني أول خدمتتة قتتد  و

ويتتتولى المركتتز عمليتتة تستتجيل أستتماء النطاقتتات علتتى شتتبكة  1995 القطتتاع العتتام عتتام 

  gov.jo, com.jo)أستتماء النطاقتتات األردنيتتةاإلنترنتتت مثلمتتا يقتتوم بتتإدارة وتستتجيل 

net.jo, edu.jo), org.jo, mil.jo, .name.jo وتامن أهميية هيذ  الخدمية فيي إع ياء.)

التتتي تنشتتر علتتى اإلنترنتتت والمحافظتتة علتتى الملكيتتة الفكريتتة وحقتتوق عنيياوين للصييفحا  

مين المواقيع  . ويقوم المرة  إاستايافة عيددأصحاب هذه العناوين حسب المعايير العالمية

ايردنية للم سسا  التي تربب فيي نشير مواقع يا مين خيالل خيوادم المرةي    لكترونيةاي

اقع فقط أو من خالل نشر المواقتع وإجتراء وتتم عملية ا ستاافة إما عن لريق نشر المو

 .. ) إترا من مش ور الشخانحة(التعديالت عليها كلما دعت الحاجة

بناء على تقري ر إحص اءات  ستخدام اانترنت ف  األد ن( تطود ا2ويظهر الجدول دقم ) 

 2007ويالحظ اختال  التقديرات ف  عام   IIUاستخدام اانترنت 

 السنة عدد السكان المستخدمون نسبة االستخدام

2.4 % 127,300 5,282,558 2000 

8.7 % 457,000 5,282,558 2002 

11.4 % 600,000 5,282,558 2005 

Middle East Internet Users, Population and Facebook Statistics  2014             

http://www.internetworldstats.com/stats5.htm 

Internet Users And Population Statistics For Africa 2014           

http://www.internetworldstats.com/stats1.htm 

 

http://www.internetworldstats.com/stats5.htm
http://www.internetworldstats.com/stats5.htm
http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
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14.8 % 796,900 5,375,307 2007 

18.2 % 1,126,700 6,198,677 2008 

86.10% 5,700,000 6,623,279 2014 

Jordan Internet Usage and Marketing Report Internet Usage Statistics: according to ITU. 

 

 

 اانترنت والمجتمعات االفتراضية 

ئط المتعتتددة إمكانيتتات االتصتتال تتتوفر تقنيتتات االتصتتال الرقمتتي والتطبيقتتات الفنيتتة للوستتا

 التشبيهي متاحة. -التفاعلي مما جعل وجود مجتمعات الواقع االفتراضي 

ف سهيل زخور في مقالة بعنوان :" العوالم االفتراضية دعتوة الستتيطان الفضتاء      ويعر 

السايبيري" العوالم االفتراضتية هتي :محاولتة الستتيطان الفضتاءات  وذلتك بجعلته مستكنناً 

  Virtual Communities  السايبيري  (Cyber Space) ماعاتللج

 

يكمن أحد أهم األهداف التتي تصتبو إليهتا العتوالم االفتراضتية، تطتوير خبترة تواصتل بتين 

األعضاء في الفضاء السايبيري، من تواصل نظري )نص أو صورة ثابتتة(، إلتى تواصتل 

النظتتام علتتى تجستتيد كتتل  شتتعوري يختتوض فتتي )فضتتاء ثالثتتي األبعتتاد(، لتتذا فقتتد عمتتل هتتذا

عنصتتتتر فتتتتي هتتتتذه العتتتتوالم االفتراضتتتتية بشتتتتكل ثالثتتتتي األبعتتتتاد، المكونتتتتات الثابتتتتتة، 

 " الخ.…األشخاص

أما على صعيد النشاطات المصاحبة، فقد تم تطوير آلية تزيد من حالة التواصل الشتعوري 

ة عترض بين رواد الوسط االفتراضي، مثل تكريس أحد أجنحته أحياناً، ليكون بمثابتة قاعت

للوحتتتتات فنيتتتتة ، تعتتتترض فيهتتتتا عتتتتادة، 

لوحتتات لكتتل متتن يرغتتب فتتي ذلتتك، عتتن 

طريق إرسال لوحاته الفنية لهذه القاعتة، 

إلتتتتتى جانتتتتتب، البتتتتتث الحتتتتتي )المرئتتتتتي 

والمسموع( عبر الشبكة، من مجموعات 

بشتتتتترية مشتتتتتاركة فتتتتتي هتتتتتذا الحتتتتتدث، 

ومجتمعة فتي مكتان معتين، أو حتتى متن 

ن مواقع أخباريتة علتى الشتبكة، فتزيتد مت

حالتتتتتتتة التواصتتتتتتتل الشتتتتتتتعوري بتتتتتتتين 
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 المشاركين، لتوفر عنصر التواصل البصري )المشتاهدة(.

إخ يوا  2008وفي هذا السياق قامتت شتركة غوغتل عتام 

إعيد ميرور خمين سينوا  عليز إرنامج يا "الحييياا  - انيية 

الثانيييية" ةييي ول عيييالم مرئيييي عليييز الشيييحاة العناحوتيييييةي 

ة وهيو إرنيامت إايعال  عن إرنامت المحاد ة إ إعياد  ال يي

 08". ووفق ايعال ي الذي أصدرته في Lively يفلي "

لجديتتتتتد، يمكتتتتتن عييييين مشيييييروع ا ا 2008تموز/يولييييييو 

لمستخدمي محر  البحث تصميم شخصتياتهم االفتراضتية 

 . والتواصل مع اآلخرين من خالل غرف الدردشة الثالثية األبعاد

الشيء المميز في البرنامج الجديد هو أنه غير مرتبط بمتاهات عالمته الرقمتي الختاص،    

نترنت على في كل مكان على شبكة اإل Plug-Inبل يمكن تثبيته بواسطة برامج التوصيل 

. وإذل  تاو  للمستخدمين إماانية رإي  بير  الدرد ية الخاصية عليز الصفحات الخاصة

الخاصة ومدوناتهم، كما هو الحال في إظهار مقاطع الفيتديو المفضتلة لتديهم متن  صفحات م

.) توإييياس بيرهييارد/ صتتفحة يوتيتتوب، كمتتا أن بإمكتتانهم دعتتوة الزائتترين إلتتى الدردشتتة

http://www.dw-world.de/dw/article/0,3479463,00.ht) 

 :الصحافة ال ديلة على ش كة اانترنت 

 ( الصحف ووكاالت األنباء اإللكترونية –المنتديات  -المدونات)   

وفتترت  شتتبكة اإلنترنتتت صتتحافة م تتايرة تتميتتز بالحريتتة و التنتتوع  والفوريتتة فتتي متابعتتة  

شييارةة إييالتعليق علي ييا أو تاييذيح ا . مييع  قييدرا القييراء علييز الماألخبتتار وت طيتهتتا و نشتترها

 والمناقشة العلنية إين القراء. 

ووفرت المنتديات و المجموعات البريدية لمستتخدمي اإلنترنتت فرصتة لتبتادل األخبتار،   

والنقاش والتعبير عن األراء والتعليق على األحداث، ووفرت شبكة اإلنترنت لمستتخدميها 

ة مثتتل عمتتون والنبتتأ وخبرنتتي وأنبتتاء ستترايا المشتتاركة فتتي بنتتاء كيانتتات صتتحافية جديتتد

ت والبريتتتد . فالتقنييييا  المسيييتخدمة   تختليييف ةثييييرا عييين المنتيييدياوجراستتتانيوز وغيرهتتتا

 . االلكترونى، وتكلفتها قليلة إذ التقارن تكاليفها بالصحافة المطبوعة

وأصيح  لمعايم الصيحف  لكترونيةوعرف  الصحافة الم حوعة عالميا   أهمية الصحافة اي

ي إعيد أ  إيرز  تحيديا   قيقيية  نترنتتعليز  يحاة اي إلكترونيةاليومية والمجال  نسخا 

 .نسب توزيعها إبالق إعض الصحف والنقص الحاد  في  إلىللصحافة الم حوعة وقاد  

http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,3479463_ind_2,00.html
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,3479463_ind_2,00.html
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   صحصفل   بتل رد  لالمدونات 

المدونتتة هتتي ستتجل يقتتوم فيتته الشتتخص بتستتجيل آرائتته وأفكتتاره ومشتتاعره ومالحظاتتتته 

 داته وابداعاته ونقل أخبار مجتمعه والتواصل مع اآلخرين عبر شبكة اإلنترنتوانتقا

( web) متأخوذة متن الل تة اإلنجليزيتة مكتون متن كلمتتين ويتب   web logكلمتة ويبلتوغ 

( وتعني تسجيل أو دفتير ليصيح  ميدلول  الالمية  : logولوغ ) نترنت حاة  اي إلىوتشير 

نة(.  نترنتايدفتر )سجل( لتدوين المال اا  علز   ) المدو 

التتتي تجعتتل شتتعارها)  manalaaوفتتي إحتتدى المتتدونات المصتترية الشتتهيرة منتتال وعتتالء  

اللتى ميتتكلم  يكتتر همته تعتالوا نعمتل صتتحافة شتعبية ( يتحتدث عتالء أحتد مؤسستي هتتذه 

 المدونة عن الصحافة الشعبية البديلة بقوله :

ى القار  دوراً أكثر فعالية، يمكننا اذن ليس من الضرورى التوقف عند صحافة بديلة تعط

تكوين صحافة شعبية ينعدم فيها الفرق بين القار  و الكاتب ، ويتوارى دور الناشر، ولقتد 

بدأت بالفعل هذه الصحافة فتى التبلتور، ففتى الواليتات المتحتدة تعتبتر الصتفحات والجرائتد 

ارةة فيز تشيايل ( من ضمن القوى المشweblogs/blogs)الشخصية المسماة بالمدونات 

الوحيتدة المتاحتة الرأى العامي وفز اييرا  صيار  السيحعو  أليف مدونية أو أةثير المسيا ة 

)وأ  ةا  التدخل ايمنيز قيد ليال الميدونين(ي وأ حتي  الصيحافة الشيعحية للتعبير بال رقابة 

 قدرت ا الحقيقية علز الت  ير ا يجاإز إعد مشارةة المدونين فز تر ية  ياد  التسيونامز ي

ويتترى أن متتا يتميتتز بتته اإلعتتالم البتتديل أيضتتا االستتتمرارية، وفييز تنسيييق ج ييود ايبا يية. 

فأرشيف األخبار القديمة متاح والروابط تمد  بخلفيتة عتن عناصتر الخبتر وتفتتح لتك بتاب 

التبحر، فعندما  أقرأ خبر عن االنتخابات اإليرانية أستطيع الرجوع لكافتة األخبتار الستابقة 

ت االنتخابيتتة الستتابقة ، ويمكننتتى معرفتتة كتتل متتا أريتتده عتتن تتتاريخ حتتتى أخبتتار التتدورا

 10وتوجهتتات كتتل مرشتتح بتتل وعتتالوة علتتى ذلتتك تتعتتدد المصتتادر ووجهتتات النظتتر وبعتتد 

سيييييييييييييييييييييييينوا  يماننييييييييييييييييييييييييز الرجييييييييييييييييييييييييو  ليييييييييييييييييييييييينفن الصييييييييييييييييييييييييفحا . 

http://www.manalaa.net/citizen_journalism Wed, 2005/06/15  alaa)  

وبفضتتل المدونتتة أصتتبح بإمكتتان العديتتد متتن الفئتتات المهمشتتة التعبيتتر عتتن أرائهتتا، كمتتا أن 

إنتشارها بين الشباب يعزز من ثقافة الحوار واحترام الرأي والرأي اآلخر، كما تشتير هنتا 

   ييد  وقييرأ  ةالمييا لييم ) إهتتذه المقدمتتة التتتي اقتبستتناها متتن أحتتد مواقتتع البلتتوغ العربيتتة 

يعجح ي فار رجاء إالحرية الشخصيةي ف ذ  مسا تي ولي م لق الحرية في أفاياري وفيي 

و أن هذه المساحات الشخصية على اإلنترنتت وإن أستعدت العديتدين ما أنشر...(. ولان يحد

لم تسعد العديد من الحاوميا  بيير   ممن مكنتهم من طرح أفكارهم وإسماع العالم ألرائهم

نا  )ا ( خ يرا ةحييرا قيد يسياعد عليز التواصيل blogsلديموقرالية والتيي رأ  فيي الميدو 

http://www.manalaa.net/user/1
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صتتبح اإلنترنتتت بانتشتتاره الواستتع والحييوار والنقييد ي وهييو مييا تخشييا  هييذ  الحاومييا  ي فيي 

سبيالً لنقتد األوضتاع السياستية والمطالبتة   وسهولة النشر به مقارنة بالدوريات المطبوعة 

 .وقراطيةبمزيد من الحرية والديم

 أنواع المدونات 

وتختلف أنواع المدونات في مضمونها فهتي إمتا شخصتية وأمتا أدبيتة وأمتا سياستية أوفنيتة 

سي لة ا سيتخدام ومجانيية أوعلمية أوإخبارية أو دينية إلى غير ذلك من التصنيفات، وهتي 

لعتالم ثتورة ، ويشتهد االتسجيلي ف نال  العديد من التصاميم الجاه ا التي يماننا استخدام ا 

 12  تيتم إيوتيرا سيريعة إذ ييتم إ يدا  ميا ي ييد عين انتشتارالمدونا  وعملية  في استخدام

: تقريتر)الميدونا  الشخصيية العرإيية  ألف إليوغ يومييا أي إمعيدل إليوغ لايل سيحع  يواني.

-http://www.dw(متتتتتتتتتتن موقتتتتتتتتتتع دويتشتتتتتتتتتته فيلتتتتتتتتتته عييييييييييالء الييييييييييدين جمعييييييييييه

world.de/dw/article/0,,1681786,00.html) 

مدونة تضمها شتبكة اإلنترنتت ، ال يكتاد نصتيب المتدونات  مليو  37وضمن ما يزيد عن 

م يإ  أ  2006ألف مدونية ي أنشيئ أبلح يا فيي عيام  40العربية يزيد في أفضل تقدير عن 

ت  ير هذ  المدونا  و  رت ا قيد فاقي  التوقعيا  وإاتي  تمثيل صيداعا للحاوميا  العرإيية 

فضتح الممارستات غيتر القانونيتة  الميوالنين وسيائل تتيي  ل يمالتي تخشز إشيدا أ  يتملي  

 . والالديمقراطية التي تسم نهج هذه الحكومات

فعلى الرغم من حداثة ظهور المدونات العربية بشكل عام ، إال أنها قد أصتبحت أداة فعالتة 

قد . ف أجاد المدونون العرب استخدامها ، سواء في التعبير عن همومهم  وهموم مجتمعاتهم

إرز  مجموعيا  عدييدا اسيتخدم  هيذ  الوسييلة فيي الاشيف عين المسياو  عنيه إالعيالم 

العرإي مثل تناول م لتفاصيل بير معلنة عن لحيعة الحياا إمجتمعات م ) المدونا  العرإيية 

   (  108http://www.openarab.net/ar/node/ رية التعحير مجسدا

         الصح  االكترونية ووكاالت األن اء االكترونية 

خالل السنوات الخمس األخيرة شهد الوطن العربتي ظهتور العديتد متن المواقتع               

اإلعالمية اإلخبارية والتي وصفت نفستها بالوكتاالت اإلخباريتة أو بالصتحف أو المجتالت 

يجدها تتسم بنفس الستمات فهتي تقتدم األخبتار والتحلتيالت والمتتبع لهذه المواقع اإلعالمية 

والمقاالت وتوفر التفاعل للقراء ومن بينها علتى ستبيل المثتال صتحيفة )التديوان الكويتيتة( 

الصتتحيفة االقتصتتادية اإللكترونيتتة )وديتتوان العتترب( )والمحتتيط شتتبكة اإلعتتالم العربيتتة( ، 

عديد من الوكاالت األخبارية وهتي تمتلتك والموقع العربي العمالق )باب( ونجد أن هنا  ال

صب ة الصحافة الشعبية  مثل المواقع األردنية عم ون ووكالة جراسا نيتوز وأنبتاء سترايا ، 

http://www.openarab.net/ar/node/108
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باإلضتتتتتافة إلتتتتتى مواقتتتتتع الفضتتتتتائيات 

العربية مثل الجزيرة نت والعربية نت 

وغيرها من المواقع األجنبيتة بطبعتهتا 

والبتتي بتتي ستتي  CNNالعربيتتة مثتتل 

BBC شتتتتتتتة فيلتتتتتتته األلمانيتتتتتتتةوالدوت 

 . وغيرها 

 Hyper Text   النصو  المت ع ة

تتم النصوص المتشعبة عبر ما يعرف  

 بالهتتايبر لينتتك وهتتو ارتبتتاط مباشتتر ينتقتتل المتترء فيتته متتن صتتفحة ألختترى علتتى اإلنترنتتت

يظهتتر بمجتترد  الضتت ط عليتته أو مجتترد متترور المتتاوس فتتوق رابتتط متتا، فيظهتتر كلمتتة أو و

 .  لرابط ،   ويفتح صفحة الرابط بمجرد  الض ط عليهللتعريف بهذا ا كلمات

ي من مجموعة ةحيرا من ةتل النصوص المستقلة  الهايبر تكستالنص المتشعب / يتألف و

. ويمان لال من ضمن شبكة الهايبر تكست  node ، ويمثل كل منها عقدة عن إعا ا

  إلى غيرها من العقد ، تحيل القار hot spots " " إقع ساخنةتحتوي على  هذ  العقد أ 

الهايبر تكست( عبر روابط تشعبية ، وتكون هذه الروابط عادة  النص المتشعب ) في جسم

أنها تحيل القار  إلى نصوص يكون محتواها على صلة بالكلمة  ذات طبيعة داللية ، حيث

  . البقعة الساخنة في النص األول أو العبارة التي تمثل

النص المتشعب ، حيث توضح البقع  ثالية لتحقيق فكرةويعتبر الحاسب اآللي أداة م

يحتويها ، وبالنقر على هذه البقع  الساخنة على شاشته بلون مختلف عن لون النص الذي

كما تستخدم هذه التقنية على نطاق  . بواسطة الماوس يمكن االنتقال إلى كتلة نص آخر

ن شبكة إنترنت ، والتي بالمعلومات م التي تشكل الجزء األغنى Web واسع في شبكة

 . يمكن اعتبارها شبكة نصوص متشعبة عمالقة

وحينما تتضمن عقد النصوص المتشعبة على وسائط أخرى حاملة للمعلومات كالمواد 

المرئية ، مثل الصور والرسوم الساكنة أو المتحركة بدالً من اقتصارها على  الصوتية أو

أو   Hyper media لة بالهايبرميديافتسمى كتلة المعلومات في هذه الحا النص فقط

    . الوسائط المتشعبة

الساخنـة فـي نص إلى عرض لقطـات فيـديو أو  وهكذا يؤدي النقـر على بعل البقع

وهـذا هو األساس الذي تبـنى عليـه  . سماع تسجيـالت صوتيـة ذات صلة بمحتوى النص

 . معظم البرامج التعليمية

  الهايبر تكست أو ما نسميه النص المتشعب  البدر بن مسعد

(http://www.thgaftna.com/vb/showthread.php?t=7384 ) 

http://www.thgaftna.com/vb/showthread.php?t=7384
http://www.thgaftna.com/vb/showthread.php?t=7384
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  خد ات اانترنت 

 :توفر اإلنترنت مجموعة من الخدمات ومن بينها ما يلي 

 أوالا : ال ريد االكترون :

أصتبحت واستعة اإلنتشتار، ألنهتا أسترع وأرختص متن الرستائل  رونتيخدمتة البريتد اإللكت

. وقيد  يل الحرييد المكالمتات الهاتفيتة، وأقتل إزعاجتاً متن الفتاكس الورقية، وأكثر سرية من

. إذ العادي عند نستبة كبيترة متن الشتركات والبلتدان وحتتى األفتراد محل الحريد لكترونياي

 والصتتور (Documents) لفتتات الوثتتائقاإللكترونتتي إمكانيتتة إرستتال م يُقييدم الحريييد

(Images) والصتتتتوت (Audio & Sounds)علتتتتى شتتتتكل ُمرفقتتتتات ، 

(attachments)العتالم متن أدنتاه إلتى أقصتاه فتي بضتع دقتائق أو ثتوان فتي بعتل  ،لتعبتر

ماألحيان  لنقل الملفتات  FTP خدمة )إينما تُستخدت

فييي  لكترونتتي(. ويعتمييد الحريييد ايالكبيتترة الحجتتم

 العنتتتتاوين اإللكترونيتتتتة علييييزآلييييية عملييييه 

(electronic addresses)،  إذ ترستتتتتل

المستتتتتندات اإللكترونيتتتتتة إلتتتتى عنتتتتتوان البريتتتتتد 

 المطلتتتوب اإللكترونتتتي الختتتاص بالمستتتتلِم

(recipient). 

 وظهرت فوائد البريتد اإللكترونتي للشتركات، إذ

التتتتي يتتتتم تبادلهتتتا بتتتين  -حتتتل محتتتل المتتتذكَّرات

والتعيينتتات،  المكاتتتب، واإلعالنتتات، واألستتئلة،

 إضافة إلى الردود على االستفستارات الخاصتة بالعمتل متن مختلتف أنحتاء العتالم. وتتميتز

 عنتاوين البريتد اإللكترونتي بوجتود الرمتز ا فيهتا، حيتث تُمثِّتل الحتروف الموجتودة قبتل

 الرمز من جهة اليسار اسم الشخص أو الشركة، بينما تشير الرموز الموجتودة بعتد الرمتز

الذي يستضيف صندوق البريد اإللكتروني لهتذه الشتركة  (Server) الخادم إلى عنوان @

 (  sabuosba@philadelphia.edu.jo) .الشخص أو ذلك

 :(Video conferencing) و ؤتمرات الفيديو (chats) ثانياا المحا ثة

م النشتاطات التتي يستتخدمها المتعتاملون باإلنترنتت ، إذ متن أهت (chatting) المحادثتةتَعد  

على اإلنترنت بكثرة ولساعات طويلة. ويختلتف الحتوار عتن البريتد  يمارس الناس الحوار

 real) فوريتاً متن أشتكال االتصتال، إذ يُجترى فتي التزمن الحقيقتي اإللكتروني كونه شكالً 

mailto:sabuosba@philadelphia.edu.jo


 
 
 
 
 

 

123 
 

time)،يُعتتتتتُد الِحتتتتوار متزامنتتتتاً  ، ولهتتتتذا الستتتتبب 

(synchronous) والبريتتد اإللكترونتتي غيتتر متتتزامن 

(asynchronous). 

وقد مرت خدمة الحوار بتطورات عديدة حتى وصلت إلى 

 البداية بروتوكول تخاطب شكلها الحالي، فقد ظهر في

(chatting protocol)  في برامج الحوار يسمح

عدة أشخاص في وقت واحد، ومن ثمَّ قُدِّمت  بالمحادثة بين

توفر  التي (Internet relay chat- IRC) خدمة

 أو ال رف  (channels) مجموعة من القنوات

(rooms)أسماء مختصرة ، ويمكن في هذه الخدمة حجز (Nicknames) أو استخدام ،

 (IRC) األمر على نوع الشبكة. وبقى بروتوكول أسماء أثناء فترة الحوار فقط ويعتمد هذا

مثل  (real time) تعمل في الوقت الحقيقي خرىهو األساس الذي تعتمد عليه اتصاالت أ

تُمكن مجموعة مــن األشخاص، فـــي  ؛ التي(video conference) مؤتمرات الفيديو

 المناقشات في لقاء افتراضي أماكن متباعــدة، مــن مشاهــدة وسماع بعضهم وإجراء

(virtual meeting) تفاعلياً  و يعد هذا الشكل من االتصاالت (interactive 

communications)،والميكروفون لتسجيل  ، إذ تُستخدم فيه الكاميرا لتسجيل الصور

ذلك كله  الصوت، وتظهر الصور على الشاشة، ويخرج الصوت من السماعات، ويتم

 . عبر قناة اتصال هي اإلنترنت

 :االستعراض وال حثثالثاا : 

رنتتت المزايتتا الكثيتترة التتي يقتتدمها اإلنت يمكتن االستتتفادة متن

 عتتن المعلومتتات بوستتاطة (searching) مثتتل البحتتث

، واستتتتعراض (search engines) محركتتتات البحتتتث

التتي  (browsers) الصتفحات عتن طريتق المستعرضتات

علتى  تستخدم للولوج إلى مختلف مواقع الويب بسهولة. وبسبب العدد الضخم لهذه المواقتع

 مواقع حتى اليوم، ظهرت الحاجةاإلنترنت، وعدم وجود مجموعة معيارية لفهرسة هذه ال

 إلى ما يعرف بمحركات البحث، وتستخدم هذه المحركات للبحث عن مواقع محددة بحسب

 .عديدة التي نريد البحث عنها أو باعتماد تقنيات أخرى (keywords) الكلمات المفتاحية

محركتات  علتى أيتة حتال فتإن هنتا  بعتل الجامعتات التتي مازالتت حتتى اآلن تُقيتد ولتوج

أخترى  البحث الخاصة بالويب، في حين يمكن القيام بتذلك بشتكل أفضتل باستتخدام ختدمات

 .(Telnet) ، وتلنت(Gopher) مثل غوفر
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ت متتوارد أختترى علتتى اإلنترنتتت إليجتتاد عنتتوان البريتتد  وعتتالوة علتتى ذلتتك، فقتتد طُتتورِّ

بشتكل رئتيس علتى مصتادر معلومتات متن  اإللكترونتي لشتخصي متا، وتعتمتد هتذه المتوارد

 خدمتتة البحتتث عتتن األشتتخاص ل: التستتجيل عنتتد االشتتترا  بالبريتتد اإللكترونتتي فتتيقبيتت

(people finder)،  أو عتتترض

عنتتوان البريتتد اإللكترونتتي فتتي بعتتل 

مواقع الويب، أو المشاركة في إحتدى 

الحتتتوار عتتتن طريتتتق عنتتتوان  قتتتوائم

البريتتد اإللكترونتتي، وقتتد ُوجتتدت هتتذه 

مصتتدر  الحلتتول التتتي ال تعتمتتد علتتى

عدم وجود دليتل مركتزي ثابت بسبب 

يحتتتوي عنتتتاوين البريتتتد اإللكترونتتتي 

  .على اإلنترنت لجميع األشخاص

  :دابعاا : إن اء  واقع الويب

 أو منظمتة (Homepage site) لوضتع معلومتات حتول شتخص تُنَشتأ مواقتع الويتب 

(Organizational site)أو شتركة (Company site)  علتى اإلنترنتت، ويتتألف كتل

، (hyperlinks) ببعضها عبر روابط تدعى من الصفحات التي ترتبط موقع من مجموعة

، وتحتوي هتذه (homepage) االفتتاحيتة وتتدعى الصتفحة األولتى للموقتع باستم الصتفحة

أم هيئة، وبعل عبتارات الترحيتب،  الصفحة عادة اسم الموقع سواء كان شخصاً أم شركةً 

 بعتل المواقتع تُقتدم مستاحة نوصورا وقائمة روابتط لمواقتع مفضتلة علتى الويتب. كمتا أ

(Free space) عنوان الموقتع الجديتد  إلنشاء مواقع شخصية على الشبكة مقابل أن يكون

  .والدعاية جزءاً من عنوان الموقع الذي يقدم هذه الخدمات كنوع من اإلعالن

قبيتل ل تة  ويُشار إلى أن تصميم موقع جديد يحتتاج إلتى معرفتة بتبعل ل تات البرمجتة متن

 ، وبعل برامج تصميم(Java script) ول ة الجافا سكريبت (HTML) المترابطالنص 

  .(Video) والفيديو (Animations) الرسوم والحركة

 : خا ااا : الترفيــــه

يتتوفر اإلنترنتتت وستتيلة ترفيهيتتة متعتتددة الختتدمات فهتتي باإلضتتافة إلتتى توفيرهتتا فتترص 

فإنها توفر فرص اللعب اإللكتروني  المحادثات ، والدخول إلى الصحف والكتب المختلفة ،

بألعتتاب فرديتتة أو جماعيتتة يشتتار  فيهتتا أفتتراد متتن منتتاطق مختلفتتة قتتد يكونتتون فتتي قتتارات 

مختلفة ، وكما توفر فرص االستماع إلى الموسيقى ومشاهدة األفتالم الستينمائية واللقطتات 

نترنتت، كمتا تُشتكل الكثير من التسلية والمتعة على اإل الهزلية وغير ذلك ، ولذا يجد الناس
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للكثيتتتر متتتن النشتتتاطات مثتتتل: مشتتتاهدة المستتترحيات اإلذاعيتتتة  اإلنترنتتتت وستتتيلة بديلتتتة

الفنيتتة، واالستتتماع إلتتى الموستتيقى، وقتتراءة الصتتحف  والتلفزيونيتتة، ومشتتاهدة المعتتارض

األفتالم والبترامج التلفزيونيتة ومتا إلتى ذلتك. ولكتن  والمجالت، إضافة إلى مراقبتة مواعيتد

والقمار، واألخبار الكاذبة ممتا يجعتل متن مستألة  الصور واألفالم  اإلباحية،أتاحت وجود  

 .األخالقي مشكلة تحتاج إلى سيطرة من نوع ماالترفيه غير 

  :سا ساا : التجاد  االكترونية

وفرت اإلنترنت امكانيات كبيرة للتجارة على مستوى عالمي . فهي 

عيتها والمقارنة بينها وسيلة سهلة وغير مكلفة للتعريف بالسعلة ونو

وبين أنواعها وتوفير فرص االستفسار عن السلع أو اإلعتالن عنهتا 

أبتتترز هتتتذه الختتتدمات حصتتتول الزبتتتائن علتتتى ردود فوريتتتة علتتتى استفستتتاراتهم  . ومتتتن

رفعتت هتذه (ي وإلى أنظمة مؤتمتة للترد علتى المشتاكل المحتددة بدقتة )مستنداومالحظاتهم 

ضائع وشرائها عن طريق اإلنترنت، بل أصبحت أعمال نسبة بيع الب الخدمات مجتمعة من

. وسم  ذل  لعيدد أةحير أكثر النشاطات شيوعا في فضاء اإلنترنت التجارة اإللكترونية من

سترعة وصتولها إلتى األستواق العالميتة بعتد أن كانتت مثتل هتذه  من الشرةا  فيي أ  ت ييد

  .الكبيرة والتجمعات االحتكارية النشاطات حكرا على الشركات
http://www.itep.ae/arabic/EducationalCenter/Articles/internet_do_01.asp  
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     الاا س الفص 

 أن طة االتصال

  ش حيث الجمهود الماتهد  والرسالة 

 

ف الرستالة تختلف طبيعة أنشطة االتصتال بتاختال         

 الموجهة إلى الجمهور المستهدف .

ستتوف يواجتته دارستتو االتصتتال مصتتطلحات عديتتدة مثتتل 

واالتصتتتال السياستتتي   Intercultural Communicationاالتصـتتتـال عبتتتر الثقافتتتات 

Political Communication  واالتصتتتتتتتتتال التتتتتتتتتدوليInternational 

Communication  واالتصتتتتال التنظيمتتتتيOrganizational Communication 

باإلضافة  إلى أنــواع كثيرة مـــن االتصتال المهنــتـي مثـتـل االتصتال الصتحي واالتصتال 

 التعليمي )التربوي( واالتصال العلمي واالتصال الزراعي .. الخ .

وهذه األنواع من أنشطة االتصال يتم تصنيفها من حيث نوع الرسالة الموجهة من جهــة ، 

المستهدف متن جهتة أخترى .فحتين نقتول اتصتال سياستي فإننتا ومن حيث طبيعة الجمهور 

نتحدث عن مضمون اتصالي معني بالرسائل السياستية الموجهتة إلتى جمهتور معنتي  بهتا . 

وكتتذلك حتتين نتحتتدث عتتن اتصتتال دولتتي فإننتتا نتحتتدث عتتن جمهتتور يتخطتتى حتتدود الدولتتة 

تصتال الثالثتة التتي أستاليب اال-القومية  . وتستخدم أنشطة االتصال هذه  إحدى مستتويات 

نشتطة ألتحدثنا عنها : المواجهي ، والوسطي ، والجماهيري . وهنا ستنقدم تعريفتاً متوجزاً 

 . أنشطة االتصال من حيث الجمهور المستهدف والرسالة االتصال هذه :

 

 االتصال ع ر الثقافات Intercultural Communication  

ع اد  عش"  التفاع   ال ذي ي تم ب يش  نهاالتصال عبر الثقافات بأ Sitaramيعرف سيترام 

أعضاء  ش ثقافات  ختلفة  هما تراوحت ضآلة أو ضخا ة هذه االختالفات، وه و ي  م  

 ميصاس  را ص ماق فةصفال .خاعم.  وما ق فا   فا    عا   شخصاا  تصالا  ش ثقافة  ا و تل   

 ص.1ام تل ا الصصل ه  ي ام تل ذا  االجصهتق  

مكانه في مستوى الثقافة. إذ يتفاعل المتصل متع المتصتل بته ويأخذ االتصال عبر الثقافات 

باعتبارهما عضوين في ثقافتين، أكثر من انتمائهمتا إلتى أمتة. فهمتا يتتأثران بمتا تعل متا متن 

الثقافتتة أكثتتر متتن االنتمتتاء القتتومي. وهتتذا االتصتتال أقتتل رستتمية متتن غيتتره، إذ يستتتخدم أي 

وفتي ال التب يتتم االتصتال شخصتياً بأستلوب مستوى من الل ة ليتوفر ستبل التفتاهم بينهمتا، 
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يا إلى تالميتذ فتي جامعتة أردنيتة. ان، وأمثلة ذلك حديث أستاذ زائر من اسباتصال المواجهة

أو حتتديث ستتائح متتن لبنتتان متتع متتدير الفنتتدق فتتي فين تتا. أو حتتوار ستتائح عربتتي متتع التتدليل 

 السياحي عن آثار روما، كلها أمثلة على االتصال عبر الثقافات. 

تجسد ظاهرة االتصال عبر الثقافتات بشتكل كبيتر فتي دول الخلتيج العربتي نظتراً لوجتود وت

جاليتتات كبيتترة ذات ثقافتتات مختلفتتة آستتيوية وأوروبيتتة، تقتتوم هتتذه الجاليتتات باالتصتتال متتع 

العرب. وقد نجد نتيجة االتصال عبر الثقافات تأثيراً كبيراً على الل تة العربيتة، حيتث يقتوم 

كالمهم بأساليب خاطئة للتفاهم مع تلك الثقافتات ومثتال ذلتك الحتوار  العرب بتعديل أسلوب

التالي بين أحمد وهو يرمز إلى اإلنسان العربي، و خـان ويرمز إلى سائق تاكستي آستيوي 

 " وهو حوار حقيقي تم نقله عن حديث تم في اإلمارات بين مواطن وآسيوي:

 اكسي صب .))أحمد: خان أنت في معلوم خبر شرطة من شان سيارة ت

خان: هذا واجد مشكلة أنا في خبر بعد يروح عند أرباب، أرباب يقول أنا ما في فلوس من 

 سان صب  قول من سان أنا في فلوس صب .

 أحمد: كم في تاكسي أرباب. 

 خان: يمكن في سبعة تاكسي أربعة سيارة في حجز.

 أحمد: أنت في فايدة في تاكسي.

الحوار ال يحتاج إلتى توضتيح إلظهتار كيتف أن العمليتة خان: فايدة في أول أحسن. (( هذا 

 االتصالية عبر ثقافتين أثرت على استخدام الل ة العربية.

 

  االتصال الدول International Communication   

  Political Communication االتصال الاياس و               

لفتة متن االتصتال عتابرة حتدود نعي  في عتالم مفتتوح الحتدود وبته تنتداح أشتكال مخت      

 الدول ومتجاوزة عوائق الثقافات.

تفريقتتاً بتتين طبيعتتة االتصتتال التتدولي واالتصتتال عبتتر      Sitaramيقتتدم ستتيترام و   

 ومن خالل هذه الفروق تتحدد طبيعة االتصال الدولي: ،(2)الثقافــات

فياً.. يتضمن االتصال الدولي موقفاً سياسياً أكثر من كونه موقفاً ثقا1  

. وهو اتصال على مستوى قومي. وجمهوره كبير وعادة هو عبارة عن أمم أكثر من 2

 كونه اتصال بين جماعات ص يرة أو أفراد.

ير السياسي وفي بعل األحيان يقوم ممثلو األمم باالتصال للتأثير بعضهم على التفك

 للبعل اآلخر.

بر الثقافات أكثر فإن االتصال ع. بينما يحدث االتصال الدولي بين أفراد من شعبين أو 3

 يحدث بين أفراد من ثقافتين أو أكثر.

. واالتصال الدولي عادة هو تفاعل يحدث بين أفراد من أمتين مختلفتين أما االتصال 4

  عبر الثقافات فهو قد يحدث بين شخصين من نفس األمة.
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إذا كانت هنا  على الحدث السياسي ألمة أخرى، ودولة . هدف االتصال الدولي تأثير 5

تكون ذات طبيعة سياسية وحكومية. وسيكون العامل  نهاإحواجز لمثل هذا االتصال ف

 المؤثر في مثل هذا التفاعل هو االتجاه القومي لكل من  المتصل ولجمهوره أكثر من كونه

 . الفروق الثقافية والعرقية المركزية/العصبية يرجع إلى

جمهتور االتصتال التدولي عتادة متا يكتون معروفتاً . االتصال الدولي في أغلبته رستمي. و6

للمتصل،وليس ذلك يعني أن يعرف كل واحد من الجمهور شخصياً، ولكنه يعرف بالتأكيتد 

 Faceإلى من يوجه رسالته. وفي حاالت االتصال الدولي التي تتضمن تفاعالً بالمواجهةً )

to Faceح، ومتن أمثلتة ( فإنه اتصال رسمي، يكتون بشتكل متعمتد ومتدروس وغيتر واضت

ذلتتك اإلذاعتتات الخارجيتتة، فاإلذاعتتات الخارجيتتة موجهتتة إلتتى جمهتتور محتتدد للتتتأثير علتتى 

تفكيتتترهم السياستتتي. والخطتتتوط الستتتاخنة بتتتين رلستتتاء التتتدول والمتتتؤتمرات الدوليتتتة التتتتي 

 يحضرها رلساء الدول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهتتم، وهتتم وجمهتتور االتصتتال التتدولي واعتتين بمصتتالح بال ينيكتتون كتتل متتن  المتصتتلو

تعبيتترات داعمتتة لصتتورة بالدهتتم. وعتتادة فتتإن اإلذاعتتات األجنبيتتة عبتتر البحتتار  ونيستتتعمل

والمحادثات الدبلوماسية تعكس تلك المظاهر. وغالبتاً متا تكتون الوستائل الميكانيكيتة وغيتر 

الشخصية أكثر استخداماً في االتصال الدولي مثل استتخدام الرستائل والصتحف واإلذاعتة. 

ار الصناعية اآلن األبواب على اتساعها الستخدام التلفزيون واإلذاعتة كوستيلة وتفتح األقم

 اتصال دولية. 

ونحن نعترف أن التوجهتات الدوليتة اآلن تستتهدف الجمهتور العربتي وخاصتة بعتد أحتداث 

إلتى البتدء بحملتة دعائيتة دوليتة  2002عتامفي الواليات المتحدة ممتا قادهتا  2001سبتمبر 

قطهتتا توتلإذاعيتتة استتمها )ستتوا( وهتتي تبتتث علتتى متتدار الستتاعة  FMبتتدأتها بتتإطالق محطتتة

 )في الصورة يظهر الزعماء الثالثة نهرو وسوكارنو وعبدالناصر

 وهم مؤسسو حركة عدم االنحياز 
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ة الفضائية بالل ة العربية ، كما 2004فبراير في  أقطار عربية عديدة،كما باشرت قناة الحر 

. واآلن  2002باشتترت إستترائيل ببتتث محطتهتتا الفضتتائية بالعربيتتة اعتبتتارا متتن أيتتار/يونيو

والفرنسية واإليطالية  BBCتبث بالعربية مثل  يوجد العديد مـن المحطات الفضائيــة التـي

 واأللمانية والروسية والصينية واإليرانية.

وتعتمتتد طبيعتتة االتصتتال التتدولي واالتصتتال عبتتر الثقافتتات علتتى هتتدف المتصتتل متتن قيامتته 

باالتصال. فقد يقوم السائح بحوار عادي مع دليله السياحي عن السوق وطبيعة التبالد التتي 

كذلك في مناسبة أخرى بالحتديث عتن بتالده وقضتاياها متع نفتس التدليل  يزورها، وقد يقوم

وفي الحالة األولى يكون اتصاله اتصاالً عبر الثقافات، وفي الحالة األخيترة يتدخل اتصتاله 

 في إطار االتصال الدولي.

االتصتتال التتدولي كمتتا بي نتته ريتشتتارد  هتتمومتتن ختتالل ذلتتك العتترض يمكننتتا الوصتتول إلتتى ف

 بقوله:  Richard Merritميريت 

يشمل تلك التفتاعالت التتي تأختذ مكانهتا عبتر الحتدود القوميتة أو أي مكتان آختر،  ختالل  "

 .عامل قومي ولكنها تؤثر على البيئة التي تتم فيها التفاعالت الدولية

ويشتتمل هتتذا التعريتتف أحتتداثاً متنوعتتة مثتتل المفاوضتتات الدبلوماستتية، واتجاهتتات التجتتارة 

الدولـة، والحمتالت الصتحفية التتي تعب تئ -لى ميزان مدفوعات األمةوالتضخم التي تؤثر ع

 .(3)السكان ضد العدو األجنبي، والتحول في تدفق المهاجرين واالحتالل العسكري

إلى  Thomas L. McPhailيشتتير مصتتطلح اإلعتتالم التتدولي عنتتد تومتتاس ل.مكفيتتل 

نمتاذج االتصتالية وآثارهتا التحليل الثقتافي واالقتصتادي والسياستي واالجتمتاعي والتقنتي لل

بتتين التتدول. ويركتتز اإلعتتالم التتدولي بشتتكل أكبتتر علتتى الجوانتتب العالميتتة لوستتائل اإلعتتالم 

واألنظمتتة االتصتتالية والتكنولوجيتتة أكثتتر متتن التركيتتز علتتى الجوانتتب المحليتتة أو حتتتى 

الوطنيتتة. ومنتتذ تستتعينات القتترن العشتترين انخفتتل مستتتوى حضتتور القضتتايا العالميتتة فتتي 

م بشكل كبير وذلك بسبب حدثين أساستين. الحتدث األول كتان نهايتة الحترب البتاردة اإلعال

والت يتترات التتتي نتجتتت عتتن تلتتك النهايتتة، أمتتا الحتتدث الثتتاني فكتتان ارتفتتاع حجتتم التبتتادل 

االقتصادي بين الدول على المستوى العالمي من أجل ترسيخ فكرة االقتصاد العتالمي. ولتم 

اقتصادية فقط بل كان لها بعد ثقافي أيضاً. ويطرح هتذا البعتد  تكن عالقة التبادل بين الدول

 الثقافي سؤالين أساسين:

ة المضتتمون األجنبتتي المتضتتمن فتتي عمليتتة التبتتادل التتدولي الثقتتافي قياستتاً إلتتى بمتتا نستت. 1

 مضمون الثقافة المحلية، ومستويات استيعابها واستهالكها، 

) من خالل الاتبي أو السينماي أو األجنبي كيف يتم نقل وتوزيع ذلك المضمون الثقافي . 2

 .(4)("  نترنتالموسيقزي أو التلف يو ي أو ايعالنا ي أو اي
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تت ير طبيعة اإلعالم الدولي وظروف عمله تبعاً 

للمت يرات الدولية، فبعد الحرب الباردة كان 

أغلب االهتمام منصباً على أشكال سيطرة 

حكومات الالحكومات على وسائل اإلعالم وأثر 

وغيرها من القوى الضاغطة في حرية التعبير، 

أو حرية التدفق الحر للمعلومات أو المعلومات 

. وةان  ماامين بالحية العابرة للحدود الدولية

في تر ية اي دا  الدولية تقدم مادت ا ضمن معادلة التااد إين الررا  عالموسائل اي

الدولي  عالملفترا الراهنة يمان القول ا  ايوالشرقي الشيوعية مقاإل الرأسمالية... وفي ا

د السوفيتي تم تعبئته بمنا  الحتمية في  الة ترير مستمري فالفراغ الذي خلفه سقول ا تحا

 -التي تامن  ا ندماجا  ا قتصادية والتسار  إاتجا  ايسواق الخارجية  -االقتصادية

ل   تل  الحتمية ا قتصادية النقا ا  المدعوم أصال  إحقيقة ا قتصاد العالمي. وقد  و 

أن تؤثر في  وول ستري ي أي من العوامل التي يمان إلىومراة  القوا من وا ن ن 

. ونقدم فيما يلي وزارة الدفاع األمريكية إلى تلك التي يمكن ان تؤثر في أسواق المال

نية والثانية الدوليي ايولز من أمرياا الالتي عالممثالين مختلفين لقايتين من قاايا اي

  .   (5)من الصين "

 Internationalوقتد يتستتاءل التتبعل هتتل هنتا  فتترق بتتين االتصتتال السياستي التتدولي   

Political Communication واالتصال الدولي؟ 

 .Mإن اإلجابتتتة علتتتى هتتتذا التستتتالل تكمتتتن فتتتي تعريتتتف مارجريتتتت شتتتنايدر ستيستتتي 

Scheneider Stacey ى أن:لالتصال السياسي الدولي إذ تر 

  ا الصصل العتصسي في م ساص  الادولي م سايخ ر  اس العتصساص  الياي  م اق  .  الا فع فاي 

. فه  البصدل العم ز الهصمال الياي اللا ل الصا نا  الالطة بيش الدول  ات الايا  اسقص  

العتصسل. هذ  اليص نا  رادونهص الح ا  اإلدنا" الادولي والسلان راتق األاضاصم العسامتتق 

دول ذا  العااتصد   األااادات ذا  ال سقاال والةاا م ري ز ااع العاا طل وغتااع العساامتتق فااي الاا

 .(6)رتسهص

وهكتذا يمكننتتا القتتول إنتته ال فتترق فتتي استتتخدام المصتتطلحين الستتالفين، وقتتد حتتدد دافيستتون  

Davison  متمثلة فيما يلي (7)أربعة أنواع من االتصال الدولي السياسي: 

سياستتياً ختتارج حتتدود بالدهتتا مثتتل  . تتضتتمن االتصتتاالت المؤسستتات التتتي تمتتارس نفتتوذاً 1

الوكالتتة األميركيتتة لإلعتتالم وهيئتتة االستتتعالمات المصتترية، وإدارات اإلعتتالم الختتارجي 

 التابعة لوزارات اإلعالم في الوطن العربي.
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. النوع الثاني هتو االتصتال الرستمي 2

والذي ال يقصتد ممارستة نفتوذ سياستي 

أو على األقتل لتيس بشتكل -في الخارج 

 .-واضح رئيسي أو

. النتتتوع الثالتتتتث يشتتتمل االتصتتتتاالت 3

الخاصتتتة والتتتتي مقصتتتدها االتصتتتالي 

إحتتتراز تتتتأثير سياستتتي. ويشتتتمل هتتتذا 

جهتتتتود المنظمتتتتات التتتتتي تهتتتتدف إلتتتتى 

تحستتتين التفتتتاهم التتتدولي، أو جماعتتتات 

البتتتتتاحثين التتتتتذين يحتتتتتاولون دراستتتتتة 

 المشكالت السياسية والحركات السياسية الدولية.

ل الختاص التذي لتيس لته أهتداف سياستية. وهتو أكثتر األنتواع . النوع األخير هتو االتصتا4

فعالية إذ انه ال يخضع للسيطرة السياسية. ومثاله محادثتات الستياح أثنتاء إجتازاتهم فتي بلتد 

غير بلدهم مع مواطني ذلتك البلتد.  وهتذا التنمط يتدخل ضتمن االتصتال عبتر الثقافتات كمتا 

 أشرنا سابقاً.

 

  االتصال الاياس Political Communication  

دس م  تق وم  االتصال الاياس  هو ن اط اتصال  دسم   تقوم به أجهز  الدولة أو غي ر

                                                                 ثير عل      ى أن       طة الدول      ة. ثب      ه المؤسا      ات والجماع      ات واألف      را  به      د  الت      
" ال ريقية التيي إ يا  ل السياستي:بتأن االتصتا  Robert Meadowويرى روبترت ميتدو 

تقوم الارو  السياسية إتشايل نوعية ا تصيال وةميتيه مين ج يةي ومين ج ية أخيرى هيو 

. وعلييه فانيه يماين أ  ستةال ريقة التي إ ا يمان  أ  تقوم ظرو  ا تصال إتشيايل السييا

 د  إلى -أي تحادل للرموز أو الرسائل والتي تاو  قد  الت ا  إلىنع و ا تصال السياسي 

 أو أنتجت يا الينام السياسيية الفعالية" -ما 

وهارولدستن   Blakeويعرف بليتك  .(8)

Haroldsen   االتصتتتتتتتتتال السياستتتتتتتتتي

"ا تصيال اليذي ليه تي  يرا   بقولهما إنته

محتملتتتة علتتتى عمتتتل الدولتتتة واقعيييية أو 

السياستتتتتتتتتي أو أي وحتتتتتتتتتدة سياستتتتتتتتتتية 

 (9)"أخرى

واالتصتتتال عنصتتتر هتتتام بالنستتتبة         

إذ أن التتذين يمتلكتتون الستتلطة للستتلطة ، 

ستواء كتانوا ديمقتراطيين أم ال، ومتن   هتايسيطرون على االتصال لتحقيق أهدافهم للبقاء في
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وهكتذا  (10)ثم فان القادة السياسيين يميلون دوماً للتتحكم فتي المعلومتات المتاحتة للمتواطنين

ورجتال األحتزاب تدخل في هذا اإلطار جميع خطابات السياستيين والبرلمتانيين والتوزراء 

وكتتذلك الحمتتالت االنتخابيتتة والمنتتاظرات  وتصتتريحاتهم ونتتدواتهم وحمالتهتتم األيدلوجيتتة،

 السياسية،يضاف إليها الت طيات الصحفية واإلذاعية لألحداث السياسية.

األمة" بينما يجتري االتصتال  -إذن يجري االتصال السياسي أساساً في إطار " الدولة      

 األمم ". -دول أي بين " الدول الدولي عبر حدود ال

ومتتن هنتتا فتتإن التفريتتق بتتين االتصتتال السياستتي واالتصتتال التتدولي يكمتتن أساستتاً فتتي هتتدف 

 االتصال وطبيعة الجمهور المستهدف.

أن هنا  مؤسسات عتدة تستتخدم فتي االتصتال السياستي وهتي تتمثتل  Fagenويرى فاجن 

 فيما يلي:

النقابتتتات والمؤسستتتات البيروقراطيتتتة مثتتتل : مثتتتل األحتتتزاب واالتحتتتادات وأ( المنظم   ات

)الوزارات( وغيرها من المنظمات الجماهيرية التي تستطيع أن تربط معاً النخبة وما دون 

النخبة والقطاعات العريضة من المواطنين، وتكون نستبيه فتي متداها علتى مستتوى قتومي 

 ودائمة.

 ئمة لنصرة الجنوب اللبناني : وهي أقل دواماً وأقل تنظيماً مثل اللجنة الدا ( الجماعات

: وهتي قتادرة علتى ربتط النخبتة ليتحتدثوا بعضتهم إلتى التبعل اآلختر،  ( وسائ  ااع الم

 وكذلك إلى ربطهم بسالسل أخرى مثل شبكات االتصال الشخصي، والمنظمات وغيرها 

ضتترابات واالعتصتتامات، واألحتتداث الخاصتتة التتتي تستتتخدم مثتتل اإل  ( قن  وات خاص  ة:

 (.11عبير عن المصالح الخاصة في ظل ظروف خاصة)التجميع والت

 

    االتصال التنظيمOrganizational Communication : 

االتصال التنظيمي، هو االتصتال التذي يتتم فتي المؤسستات وبينهتا وهتذا االتصتال يكتستب 

خصائص المؤسسات التي يتم فيهتا أو بينهتا. واالتصتال التنظيمتي معنتي  أساستاً باالتصتال 

، واالتصتتال ((12لمنظمتتات )المؤسستتات( واالتصتتال بتتين تلتتك المؤسستتات وبيئتهتتاداختتل ا

التنظيمي معنيٌّ بنشر المعلومات بين جماعة في إطار حدود معينتة هتي المنظمتة متن أجتل 

 .(13)تحقيق أهدافها

ويسود في االتصال التنظيمي بشكل أساسي االتصال بين األشخاص )االتصال المواجهي( 

شخصياً ثنائياً كحديث بين شخص وزميله  سواء أكان اتصاالً 

في إدارة متا أم مقابلتة متـع المديـتـر، أم اتصتاالً بتين الجماعتة 

مثل اجتماع للقسم في الشركة. وكذلك نجتد أن نمتط االتصتال 

الوسطي يكتسب أهمية في المؤسسات )المنظمات( فكثيراً ما 

يستخدم الموظفتون الهتاتف فتي االتصتال، وقلتيالً متا تستتخدم 

المؤسستتتتات االتصتتتتال الجمتتتتاهيري )باستتتتتثناء المؤسستتتتات 
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اإلعالمية( إذ يكاد ينحصتر استتخدامها لالتصتال الجمتاهيري فتي أنشتطة العالقتات العامتة 

التابعة للمؤسسات بالدعاية للمؤسسة لتحسين صورتها عند الجمهور أو في اإلعالنات عن 

 منتجاتها.

فتإن هنتا    John Bairdر جتون بيترد ونظراً لطبيعة االتصال في المنظمات، وكمتا يشتي

وهي تتمثل فتي الوستائل التاليتة التتي  (14)وسائل معينة هي األكثر استخداماً في المؤسسات

   يتم بها الحصول على معلومات كمدخالت أو اتصال خارجي:

 .االتصال الشخصي 

  الندوة وهي امتداد لالتصال الشخصي ويتم فيها لقتاء ممثلتين للمؤسستة متع آخترين

 فيها المؤسسة. ن البيئة التي توجدم

 .اللجان االستشارية 

 .البريد 

      التقارير الميدانية عن سير عمل المؤسسة 

 .تحليل ما تقوله وسائل اإلعالم 

 اإلنترنت البريد اإللكتروني/ 

  .الدراسات المسحية 

 التالية: ما فيما يتعلق بالوسائل التي تستخدمها المؤسسات كمخرجات فإنها تتمثل بالوسائلأ

 االتصال المواجهي. -

  الهواتف ذات الصورة.الجوالة والهاتف  -

 .الفاكسالبرقيات والتلكس  و -

 الرسائل. -

 اإلشاعة. -

 ./اإلنترنت البريد اإللكتروني -

وتُعنتتى بحتتوث االتصتتال التنظيمتتي بدراستتة أستتاليب 

االتصتتال فتتي المؤسستتة وشتتبكات المعلومتتات فيهتتا، 

قليتتتات فيهتتتا، وكتتتذلك الستتتلو  االتصتتتالي للنستتتاء واأل

وعالقتتات االتصتتال بتتين أعضتتاء المؤسستتة، وكتتذلك 

  عمليات الرجع، وتأثير التدريب االتصالي على أداء األفراد والمؤسسات.
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 : االتصال المهن  

 

هنا  أنماط مختلفة من االتصال، تأخذ خصائصها من 

خالل المهن أو الوظائف التي تستخدم االتصال. ولهذا 

ستتتنجد التتتنمط االتصتتتالي  -مثتتتالعلتتتى ستتتبيل ال-فإننتتتا 

المستتتتتخدم فتتتتي المهتتتتن الصتتتتحية وختتتتدماتها يستتتتمى 

باالتصال الصحي، ونجتد االتصتال التذي يستتخدم فتي 

صتتتناعة المعلومتتتات العلميتتتة والفنيتتتة واألبحتتتاث هتتتو 

االتصال العلمي، واالتصال الذي يُوظَّتف لإلستهام فتي 

التنميتتتة يُستتتم ى االتصتتتال التنمتتتوي )اإلنمتتتائي(، وهنتتتا 

 تعريفاً لبعل أنماط االتصال المهني:سنقدم 

 : Health Communication أ. االتصال الصح 

وهو االتصال الذي يكون مجاله الشؤون الصحية. ومن ثم فإن هنا  أربع وظتائف يحققهتا 

 االتصال الصحي وهي:

وهتتو معنتتي  بجمتع البيانتتات وتفستتيرها وإيجتاد حتتل للمشتتكلة. ومتن ثتتم فتتإن  : التشتخيص. 1

لشخصي يلعب دوراً أساسياً في عالقة الطبيب مع مريضته لتشتخيص المترض، االتصال ا

  وكذلك فاالتصال الشخصي هام في معالجة المشكالت غير المرضية.

. التعتتاون: ويعتمتتد عليتته عتتالج المتتريل وشتتفاله والحفتتاظ علتتى صتتحته ومتتن ثتتم فتتان 2

 لية.التعاون بين الطبيب والمريل أساسي لتحقيق ذلك وهو يتم بجهود اتصا

. االستشتتارة: ويحقتتق االتصتتال الصتتحي وظيفتتة استشتتارية، وظيفتتة المعتتالج االستشتتارية 3

تهدف إلى ت يير وضع الشتخص المعتالَج إلتى وضتع أفضتل ويقتوم الُمعتالِج بإنشتاء موقتف 

 اتصالي يسمح للمريل بتطوير فهم مشاكله الخاصة.

تعليم مرضاهم أو العامة، نجد  . التعليم: بينما لم يعرف عن األطباء أنهم يقضون وقتاً في4

اآلخرين من موظفي الصحة قد جربوا تعليم العامة االستخدام المعقول للعناية الطبية. وهم 

يفترضون بان حمالت معلومات مكثفة يمكنها أن تعتدل متن العتادات االجتماعيتة والثقافيتة 

 .(15)للعامة، التي تقف كحواجز أمام العناية الصحية 

وع متتن االتصتتال قتتد يستتتخدم أحتتد مستتتويات االتصتتال الثالثتتة المتتواجهي ونجتتد أن هتتذا النتت

 والوسطي والجماهيري.

ويتم االتصال الصحي باستخدام وسائل اتصال متعددة من االتصال اللفظي  إلتى االتصتال 

الجماهيري. ومع تقدم تكنولوجيا االتصال أصبح متاحا ما يعرف اآلن باالتصتال الصتحي 

والتتذي يمكتتن تعريفتته   Interactive health communication (IHC)التفتتاعلي 

بالتفاعتتتل المتبتتتادل بتتتين مستتتتهلك الختتتدمات الصتتتحية والمتتترض والمحتتتترفين متتتن أطبتتتاء 

وممرضين ومعالجين وصيادلة  ومزودي خدمات الرعاية الصحية وذلك بتبادل  البيانتات 

 ة.لتوصيل المعلومات واإلرشاد المناسب بخصوص المسائل المرتبطة بالصح
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ويتم تحقيق ذلك باستخدام ما يعرف بتطبيقات   وذلك باستخدام وسائط تكنولوجيا االتصال 

 Interactive health communication (IHC) االتصال الصحي التفاعلي

 وهي برمجيات حاسوبية عملية يستخدمها المستفيدون مثل:

  Health web sites  - مية  المواقع الصحية على شبكة اإلنترنت العال 

 CD-ROM applications  - .وتطبيقات األقراص المدمجة 

 Online chat groups and news groups- علتى شتبكة  روالتحتادث المباشت

 اإلنترنت     

 ويحقق االتصال الصحي مجموعة من الوظائف وهي: 

  تقديم معلومات موثوقة. 

  التمكين من صناعة القرار المناسب. 

 ي الصحيحتعزيز وتشجيع السلو  الصح.  

 تعزيز وتشجيع الرعاية  الصحية الذاتية  الصحيحة. 

 (16) تدبير حاجات ومتطلبات الخدمات الصحية. 

 

  Scientific Communication   . االتصال العلم 

هو االتصال المعني  بالمعلومات العلمية والفنية، وتتشتكل خصتائص االتصتال العلمتي متن 

 خالل خصائص العلم وأهدافه.

:  أن هتدف العتالم اتصتالياً هتو إنتتاج Beritita Comptonرى بيرتيتتا كومبتتون وكمتا يت

المعرفتة، وهتتو واع بأصتالة وأولويتتة متا ينتتتج، كتذلك فانتته ستيقوم بتوصتتيل نتائجته إلبتتراز 

شخصيته وليضيف إلى البناء المتراكم للعلم. وهو ليس معنيتاً بإنتتاج وتواصتل المعلومتات 

يضتتتتاً باالستتتتتمرار فتتتتي البحتتتتث واستتتتتعمال مثتتتتل هتتتتذه العلميتتتة فحستتتتب، ولكنتتتته معنتتتتيٌّ أ

 .(17)المعلومات

وهكتتتذا فاالتصتتتال العلمتتتي هتتتو موضتتتع اهتمتتتام العلمتتتاء كتتتأفراد، والجمعيتتتات االحترافيتتتة 

 والمؤسسات التي ينتمون إليها.  

 وتتمثل مشكلة االتصال العلمي في ثالثة أبعاد:

 .نمو حجم المعلومات العلمية  

 م العلمية والفنية في حقول العلوم المختلفة.التداخل بين حقول العلو 

  بزوغ حقول فرعية علمية، ومشاكل تداخلها في حقول مختلفة مما ينتج جماعات

 .(18)جديدة ومتنوعة تستخدم المعلومات مع تنوع في الحاجة إليها

أن نتتعلم أكثتر حتول المشتكلة  Comptonولحل مشكلة االتصال العلمي يقتترح كومبتتون 

 وذلك بـ:

هتتتم اكتستتتاب المعلومتتتات وأنمتتتاط إنتشتتتار المعلومتتتات فتتتي مختلتتتف الحقتتتول ف .1

 والتطبيقات 

 التعرف على فائدة أنظمة وخدمات االتصال القائمة. .2
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 فهم طبيعة التحسينات التي يكون االتصال العلمي بحاجة إليها. .3

التعرف على أفضل الطرق لعمل التحسينات لالتصال العلمي.ولتحقيق ذلتك كلته  .4

الشامل لعمل العناصر الرسمية وغير الرستمية واستتخدامها ألنظمتة االتصتال  فإن التحليل

ة، باإلضافة  لقياس قيمة إجتراءات وختدمات االتصتال العلمتي  العلمي يصبح ضرورة ُملح 

 . (19)وفعاليتها

 

 وركزت األبحاث حول سلو  االتصال العلمي على األمور التالية:

 أنماط التعرض لمصادر المعلومات. -

 وتقييم مصادر المعلومات. تفصيل -

 سيادة مهارات وممارسات لمعلومات محددة. -

 وظائف المعلومات. -

 تأثير المعلومات على األداء. -

 .(20)تدفق المعلومات من المصدر إلى الذي يستخدمها  -
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7 
 ابعاال الفص 

 

 غربيةنما   

 والجماهيري ال خص  لالتصال
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 ابعاال الفص 

 غربيةنما   

 والجماهيري ال خص  لالتصال
 

 العاملتة والقتوانين الرمتوز متن بنتاءي  عن عبارة" :أن ه النموذج   Deutsch ديوت  يعر ف

 (1ما") بعملية أو قائم ببناء الصلة ذات النقاط من مجموعة تماثل أن يفترض التي

 نظتري تمثيتل هتو النمتوذج أن   Bill & Hardgrave جريتف وهتارد بتل الباحثان رأى

 وموجهتاً  هامتاً  دوراً  يلعتب ولكنته ، تفستيرية أداة ذاتته بحد ليس وهو الحقيقي للعالم مبسط

 االنتقتال فتإن ولتذا ، عالقتات وجتود لنتا تقترح النموذج فطبيعة . النظرية لصياغة مباشراً 

 والنمتوذج. نظريتة بأنته الواقتع فتي المترء يظنته حيتث سريعاً  يتم النظرية إلى نموذجال من

 الواقتع متع أو الواقتع متع متماثتل بنتاء هتو الحقيقتي للعتالم مبستطاً  نظريتاً  تمثتيالً  باعتبتاره

 (2المتوقع .)

 الرئيستية الطترق أحتد يعتبتر النماذج واستكشاف تطوير إن " العك  فوزي .د يرى وكما

 تعتبر بالتالي وهي . اإلنسانية التصرفات بمالحظة االجتماعية العلوم خاللها من متقو التي

التخ " ... إدارياً  أم اقتصادياً  أم سياسياً  كان سواء . تمثله الذي للواقع التحليل أدوات من أداة

(3) 

 التي والتجريد االختيار أشكال من شكل فهو ، المعقدة العمليات لفهم عنه غنى ال والنموذج

نها التتي النقتاط نختتار وألننتا ، نتوقتع ممتا بتأكثر تستخدم  يتضتمن فانته النمتوذج فتي نُضتمِّ

 التجريد يحمل و ننمذجه الذي الشيء حول نظرية يتضمن بدوره وهذا ، صلة ذات أحكاماً 

نا ، التبسيط خطر -طبعاً -معه  نعتبتره أن يمكتن متا داخلته يشمل بإطار كذلك النموذج ويمد 

 لنتا  النمتوذج يبتي ن كذلك و ، ناجح تنبؤ إلى يقود ال األولى رلاه في كان لو حتى ، مشكلة

 متا وعتادة إليها بحاجة نحن للبحث حقوالً  لنا ويقترح ، الظاهرة غير معرفتنا في الفجوات

 بتاحثين نجتد ولهذا ،)4محسن ) نموذج إلى الوصول إلى اختياره عند النموذج فشل يؤدي

 نافعتة طريقتة النمتوذج أن :  يريان   Schramm & Porter وبورتر شرام مثل كبيرين

 األجتزاء علتى النظر لنا يتيح جداً  واضح وصف أنه إذ ، ما بناء أو ما عملية حول للتفكير

 أكانتت ستواء النمتاذج متن والمطلتوب . التفصتيالت غمتوض ي طيهتا أن بتدون الرئيستية

 كمتا األشتياء تعمتل لنالماذا حد دت التي للعالقات داخلية برليا تزودنا أن رسوماً  أم رياضية

 )5(معاً؟ موجودة هي كيف هيأو

 

    :   النما   وظائ 

 

 هي: وظائف بأربع تقوم االتصال نماذج أن ديوت  ورأى

 (6والقياسية ) والتنبؤية والموجهة التنظيمية، الوظيفة 
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 وهتي : أساستية أنتواع بأربعة تتمثل النماذج وظائف أن) 7رشتى ) جيهان .د ذكرت وقد 

 التنبتؤ علتى والمستاعدة الموجهتة(، بأبحاث)الوظيفتة القيتام وتشتجيع ، المعلومتات تنظتيم

 وظيفتة  «الرابعتة الوظيفتة تستتبدل بهتذا وهتي ، بهتا التتحكم أو الظتواهر علتى والستيطرة

 . التحكم بوظيفة   »القياس

 

 ،وربطهتا البيانتات تنظتيم علتى النمتوذج مقتدرة فتي وتتمثتل : التنظيميتة الوظيفتة (1

 . إدراكها يسبق لم التي البيانات بين والصالت التشابه وإظهار

 من البيانات من  مفهوماً  يكن لم لما بشرح جديد نموذج قام وإذا : التنبؤية الوظيفة (2

 تنبتؤات يتضتمن فإن ته عملية طبيعة ذا النموذج كان وإذا . تنبؤات دائماً  يتضمن فإن ه ، قبل

 . ةمادي باختبارات منها التحقق يمكن

 القيتاس، تكنيكتات فتي لتنقص التنبتؤات متن التحقتق يتتم لم وإذا : الموجهة الوظيفة (3

 جديتدة وحقتائق طترق إلتى تقتود أن يمكتن والتي موجهة، أدوات التنبؤات تصبح أن يمكن

 .قبل من معروفة غير

 البستيط النتوع بتين متا تتتراوح التنبتؤات متن بمتدى النماذج تسمح : القياس وظيفة (4

 وإذا ، وكم( )متى حول كمية تنبؤات مع بالكامل تتعامل نماذج إلى ، )ال( وأ )نعم( نموذج

 يصتبح فإن ه ، كم أو متى حول الدقة من درجة مع ، بالكامل كمية تنبؤات النموذج لنا أتاح

 بالشتيء النمتوذج تربط التي - العمليات كانت وإذا . بها نهتم التي الظاهرة بقياس صلة ذا

 تكتون النمتوذج بمستاعدة البيانتات علتى الحصول  فإن   ، ومفهومة واضحة - يحتذيه الذي

 ؟ النسب مقاييس من كان أم فقط ترتيبياً  ذلك أكان سواء قياساً 

 علتى للستيطرة اإلنستان ستيعمل ، المعرفتة تطتوير طريتق عتن  : التتحكم وظيفتة (5

 الظتروف معالجتة يعنتي ألنه الهدف هذا تخدم األولى الثالثة األهداف فإن ولذا ، الظواهر

 والتتحكم .التنبتؤ علتى بالمقتدرة التتحكم علتى القتدرة وتتزداد الظتاهرة حتدوث تحتدد التتي

 التتحكم بتين والعالقتة ، الظتاهرة فهتم على والقدرة التنبؤات صحة لمدى اختبار بالظواهر

 متن بتد ال التنبتؤ يتحقتق كتي إذ حتميتة عالقتة والتنبتؤ التتحكم وبتين  . وثيقتة عالقتة والفهم

 (8). التنبؤ موضع ظاهرةبال التحكم

 

 :    النمو   تقييم 

 

 بنتاء التتي األستس علتى نتعترف أن بنتا يجتدر فإنته االتصال نماذج لبعل نعرض أن قبل

 الستالفة الوظائف لتحقيق البعل ببعضها االسس هذه وترتبط ، النموذج بتقييم نقوم عليها

 فيما تتمثل  Deutsch  ديوت اقترحها المعايير من أخرى مجموعة إلى باإلضافة الذكر،

 : يلي

ه تكون درجة أي إلى أو ؟ عام نموذج هو النموذج هذا مدى أي إلى .1  ؟ منظمة مواد 

 ؟ فعاليته مدى وما
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ه مثمر هو كم .2  ؟ الجديدة والمناهج والحقائق للعالقات اكتشافه مفيد وكم ؟ وموجِّ

   ؟  منه بتنبؤات الخروج يمكن وهل  ؟ االستقصاء لحقل أهميته هي كم .3

 ؟ الدراسة حقل نمو مرحلة في للتنبؤات االستراتيجية األهمية وما .4

 ؟ النموذج مع تطورها يمكن التي المقاييس دقة هي ما .5

 ؟ جديدة إضاءات من يعطينا وكم ؟ النموذج أصالة مدى ما .6

 يستخدمها؟ التي الوسائل في واقتصاده النموذج بساطة مدى هو ما .7

 ؟ النموذج واقعية مدى ما .8

 (9؟ ) المادي للواقع ممثل كنموذج عليه العتمادا مدى وما .9

 

 متن االتصتالية والبنتى العمليتات لبعل استعراض هو التالية الصفحات في سنقدمه ما إن

 الواقع مع المرء يتعامل أن يمكن كيف لنا توضح النماذج وهذه . لها الممثلة النماذج خالل

 اإلعتالم وستائل عمتلت أن يمكتن وكيتف (الشخصتي االتصتال نمتاذج) اآلخترين ومتع

 ظتل في المبتكرات تبني يتم كيف أو ؟ المجتمع في المعلومات تتدفق وكيف ؟ الجماهيري

 . ما مجتمع

 : االتصال نماذج عن التعبير طرق

 : طرق بأربعة االتصال نماذج عن التعبير ويتم

  (10التفسيري) والنموذج الرياضي والنموذج التصويري والنموذج اللفظي النموذج

 

 : النماذج من نوعين هنا سنستعرضو

 . الكلمات خالل من النظرية لنا يبرز الذي النموذج هو ، اللفظي النموذج -   أ

 متا ليشترح الرستم ختالل متن تمثيلته يتتم التذي وهتو ، )الرستوم( التصويري النموذج - ب

 (11بالكلمات .) تقديمه اللفظي النموذج يحاول

 

 اللفظية النما   : أوالا 

 :Harold Lasswel  الزوي  دولدها نمو   .1

 بما يتمثل والذي الجماهيري لالتصال (1948الزويل ) نموذج وأقدمها النماذج أشهر مـن

 : يلي

 

 ?Who ؟   هو من

                 ?Says What   ؟  يقول ماذا

 ?In Which Channel ؟ قناة بأي

 ?To Whom ؟  لمن

 ?And With What Effect  تأثير؟ وبأي 
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 متـن) المرستل - بالمتصتل ل)ـتتمثت التتي االتصاليتـة العمليتـة يلختص النمتـوذج ذاـوهت

 .تأثير( وبأي (لمن) المتلقي- والمستقبل ، (قناة بأي) والوسيلة ،(يقول ماذا) والرسالة(هو

 النموذج هذا وإن  )12شديد ) باختصار االتصال عملية ألسس بتقديمه النموذج هذا ويمتاز

 علتى التبعل ويأختذ .تتأثير ذات الرستائل كتل وأن بالتتأثير، المتصل يقوم أن فيه يفترض

 . االتصالية العملية في الرجع أهمل أنه النموذج

 

 

 : برا وك نمو   .2

 « وهمتا االتصتالي العمتل إلتى عنصريـتـن الزويـتـل هارولتد نمتوذج إلتى برادو  يضيف

 إرستال - شتيئاً  ولتهق متن المتصتل هتدف هتو ما « و » الرسالة إرسال يتم ظرف أي تحت

 الرجـع يهمل ولكنـه االتصالية العمليــة لفهــم هامتــان اإلضافتين أَن   شك وال ، » الرسالة

 : التالية باألسئلة النموذج ؛ويتمثل االتصال فـــي

 تأثير وبأي  ؟ هدف وألي  ؟ ظروف أي تحت  ؟ لمن  ؟ وسيلة بأي  ؟ يقول ماذا    ؟ من

 ؟

 : 1) شكل( يلي كما سمهر يمكن النموذج وهذا

 

 
 Figure1 برا وك نمو     1شك  

 

  : Gerbner (1956) جيربنر نمو   .3

 : (13التالي ) اللفظي التتابع حسب ق دمه وقد 

 

 Someone ما شخص

 Perceive An Event حدثا يرى

 And Reacts ويستجيب

 In A Situation   ما موقف في

 ThroughSome Means الوسائل ببعل

 To make Available  مادة عملل

Materials 

 In Some Form ما بشكل
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 And Context سياق وفي

 Conveying Content مضموناً  لتنقل

                     Of Some Consequences النتائج بعل له

 

 

 :التالية بالعبارة النموذج كتابة يمكننا وهكذا

 المادة عملل الوسائل، ببعل ، ما موقف في ، هل ويستجيب ، حدثاً  يرى ، ما شخص«    

 » النتائج بعل له مضموناً  لتنقل ، ما سياق وفي ، ما بشكل المتاحة

 إضتافات وأضتاف ، االتصالية للعملية أكثر تفصيالت قدم النموذج هذا أن نلحظ وهنا     

 عنصتر ككتذل أهمتل ولكنته ، والرجتع االتصتالية العمليتة فيته تتتم التذي الستياق مثتل هامة

  السياق ضمن اعتباره يمكن كان وإن االتصالية العملية في مستقل كعنصر التشوي 

 

   Berlo (1960) بيرلو نمو   .4

 للعمليتة جتداً  مختصتراً  نموذجتاً  كتان والتذي لالتصتال بيرلتو نمتوذج اللفظيتة النمتاذج ومن

 نموذجته لعناصتر األولتى األحترف وهتي SMCR نمتوذج باستم يعترف والذي االتصالية

 : يلي بما تتمثل والتي

 / الحكومتات / البحتث مؤسستات ، الصحافة هو المصدر يكون وقد  :  Source المصدر

 الخ... النشر / اإلذاعة / التلفزيون / اإلجتماعية المؤسسات

 . صوراً  أو رياضية رموزاً  ، كلمات تكون وقد  : Message الرسالة

 . لكترونيةاإل أو ، المطبوعة الوسائل  : Channel القناة

 . الخاص الجمهور / العام الجمهور  : Receiver المتلقي

 ، ناجح غير نموذج هو بيرلو نموذج بأن   Barker & Kibler وكيبلر باركر الحظ وقد

 فقتط يقتترح أنته إذ النمتوذج يعمتل كيف يظهر أن بدون رئيسية مت يرات أربعة يضع ألنه

 (14تفاعالتها .) يوضح أن دون المت يرات بين محددة عالقات

   Charles Wright (1960) دايت شادلز نمو   .5

تع  التتأثيرات :وهتي الرئيستية األساستية بالعناصتر مبتتدئاً  الزويتل نمتوذج فتي رايتت توس 

 االعتبار في آخذاً  ، عنصراً  عشر اثني على المشتمل نموذجه قدَّم وقد والمتلقي، والرسائل

 : التالي بالترتيب نموذجه ويتمثل .لجماهيريا لالتصال المعيقة وظائفها أو / وظائفها

    :التثثيرات ه   ا

 ؟ المعلنة)المقصودة( المرامي (1

 ؟ المقصودة( )غير الكامنة المرامي (2

 ؟ الوظائف (3

 ؟ المعيقة الوظائف (4

 : بـ يقوم الذي الجماهيري لالتصال
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 الرسائ      

 )األخبار( الرقابة (5

 المحرر( )نشاط الترابط (6

 الثقافة نقل (7

 الترفيه (8

 

 المتلق : لـ و لا

 المجتمع (9

 الفرعية الجماعات (10

 األفراد (11

  (16الثقافية ) األنظمة (12

 قتدم ، والمتلقتي والرستائل التتأثيرات علتى تركيتزه في النموذج هذا أن بالنا عن ي يب وال

 ولكنته . المتلقتين وألنتواع ، اإلعتالم لوستائل والوظتائف التتأثيرات عن التفصيالت بعل

 لنا يوضح ال كذلك وهو « االتصال » عنصر في والوسيلة رسالةوال المتصل يدمج عملياً 

 العمليتة فتي الستياق ألهميتة  بتاالً  يلقتي وال ، االتصتالية العمليتة فتي الصتدى رجتع دور

 .االتصالية

           

   التصويرية النما    : ثانياا 

   Schramm (1954)      شرام نما                  

 وتتلخص ( 16االتصال( ) يعمل )كيف الموسومة مقالته في بالرسم نماذج ثالثة شرام قدم

 : يلي بما الثالثة للنماذج الرئيسية العناصر

     

 Source             المصدر  

مز     Encoder          المرِّ

 Signal          اإلشارة

 Destination              الهدف

 Field of الخبرة مجال

Experience    

 » الموستومة مقالته في ونشرها 1971عام  المعدلة الطبعة في بعد فيما النماذج طور وقد

 )الت ذيتة والرجتع Noise التشتوي  عنصتري إليها ليضيف « البشر بين االتصال طبيعة

 . Feedback المرتدة(

 شترام قتدمها التتي النمتاذج أبستط : وهتو متن والما تق   المرس   ب يش . نمو   العالق ة6

 الرستالة))ر، المرسل ) )م :أن حيث والمستقبل المرسل بين العالقة يوضح الذي وذجالنم

 : شكلين على يشتمل النموذج وهذا ، المستقبل ) ،)مس
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 -: (2رقم ) الشكل في يلي كما أفقياً  متقابلين بسهمين يتمثل وهو األول

 
   Figure2 والمستقبل المرسل بين ( نموذج العالقة2رقم ) الشكل          

  

 عالقتة وهتي والمستتقبل المرستل بتين االتصتالية العمليتة تتتم كيتف يوضتح النمتوذج وهتذا

 . تفاعلية

 

 والماتق   : المرس  بيش الم تركة للخ رات شرام . نمو  7

 بتين يتتم التذي التفاعتل يوضح آخر نموذجاً  لنا يقدم شرام فإن االتصالية العالقة ولتوضيح

 تلتقي الذي المدى في تتمثل والتي بينهما المشتركة لخبراتا خالل من والمستقبل المرسل

  : ( 3شكل)  التالي النموذج من يتضح كما الدائرتان فيه

 

 
 )متس(، والمستتقبل ( )م المرستل متن لكتل المرجعتي اإلطتار دائترة كل تمثل وحيث       

 . وفهمها الرسالة توصيل في الحاسم العامل هو المرجعي واالطار

 

 ااطاد المرجع  :               على بناء المناس ة الرسالة الختياد شرام .  نمو  8

 إطتاره على بناء  المناسبة الرسالة اإلنسان يختار كيف شرام لنا يوضح ثالث نموذج وفي

 للمرستل أن لنتا يظهتر النمتوذج هتذا ( وفتي4رقتم ) النموذج شكل في يظهر كما المرجعي

 الرستائل ويتلقيتان يرستالن وكالهمتا ، أيضتاً  المرجعي وللمستقبل إطاره المرجعي إطاره

 الموقتف يحكمته  بته ختاص اجتمتاعي ستياق فتي وذلتك المرجعيتة أطرهمتا علتى بنتاءً 

 . اإلجتماعية والعالقات
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  ااطاد المرجع  على بناء المناس ة الرسالة الختياد شرام (نمو  4دقم ) شك 

 

 

 التصال: ا عملية ف  والت ويش  الرجع شرام نمو   .9

  الرجتع لنتا يوضتح التذي نموذجته يعرضتها التتي الشخصتي لالتصتال نماذجته وآختر 

 العمليتة فتي يتتم التشتوي  أن النمتوذج فتي يظهتر حيتث االتصتال عمليتة فتي والتشتوي 

 طريقــين عن المرسل إلى يعود  الرجع وأن   ، المستقبِل إلى الرسالة انتقال لدى االتصالية

: 

 انشت اله أو لهتا المتلقتي انتبتاه متدى مثتل ذاتهتا بالرستالة المترتبط  الرجتع ، األول الطريق

 ... عنها

 رستمه يمكتن النمتوذج وهتذا . بتالرجع يقتوم الذي ذاته بالمتلقي المرتبط ، الثاني والطريق

 : ( 5رقم ) يلي شكل كما
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 Figure5 االتصال عملية ف  والت ويش  الرجع شرام ( نمو  5دقم ) شك 

 

  Charles Osgood       أوسجو  شادلز . نمو     10

 وفيهتا متكاملتة تفاعليتة عمليتة أنهتا اعتبتار علتى االتصتالية العملية بتصوير أوسجود يقوم

 . للرمتز ومحلتل ، ومفستر ، مرمتز بتدور يقتوم إذ : أدوار بثالثتة المتصتل / المرسل يقوم

 . الدور بنفس المستقبل / المتلقي يقوم وكذلك

 رمتوزاً  تكتون قتد والتي معينة رموز في رسالته بوضع يقوم المتصل نأ يعني : والُمرمِّز

 حركيتة رمتوزاً  أو  (التخ.. الموستيقى أو النحنحتة أو كالهمهمة) صوتية أو( كالماً  ) لفظية

 بعتد ليقتوم الرمتوز محلتل بتدور كذلك ويقوم (الحركات/باإلشارات اللفظي غير االتصال)

 والتذي ، المستتقبل / المتلقي إلى رسالته المتصل ويرسل ، الرموز لهذه المفسر بدور ذلك

 ليلعتب أخترى مرستالً  مترة يُصبح المتلقي ثم ، يفس رها ثم الرسالة رموز بتحليل أوالً  يقوم

 والتذي ، األصتلي المتصتل / المرستل إلتى رستالته فيرستل ، مرمتزاً  إذ يصبح جديداً  دوراً 

 (16المتلقي .) دور وهو جديداً  دوراً  يلعب

ويتضتح فيهتا دور   تامتة تفاعتـلية عتـملية أوستجود عتـند االتصتالية العمتـلية أن ونالحتـظ

 (6رقم ) التالي بالشـكل أوسـجود الرجع ويمثـلها

 

 
 Figure6 أوسجود شارلز ( نموذج6رقم ) الشـكل  
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        Shannon & Weaver Model ويفر - شانون . نمو    11  

تحت التتـي المرسومة ماذجالن أقدم من ويفر - شانون نموذج يعتبر  ، االتصتال عمليتة وض 

 . االتصالية العملية في الهندسية الجوانب تبيان إلى يسعى أساسه في النموذج كان وإن

 يرستل التذي المتصتل / الُمرِستل وهتو  المعلومتات( )مصتدر عتن يتحتدث النمتوذج فهتذا

 الرستالة يبتث والذي ، ةاالتصالي الوسيلة وهو  )الرسالة ناقل( عبر تنتقل التي ،)الرسالة(

 موجتات عتن عبتارة تكتون اإلذاعتة حالتة فتي اإلشتارات وهتذه عن) إشارة(  لتكون عبارة

 عبتر ، ))اإلشتارة هتذه تلقِّتي يتتم وبعتدها ، ) التشوي  يعترضها )مصدر والتي .. صوتية

 ومتن . مثالً  التلفزيون جهاز أو كالمذياع ، االستقبال جهاز هو هنا والمستقبِل ، )مستقبِل(

 ) المقصتد – الهتدف (إلتـى لتصتل ) ثانيتة ) رستالة لتعتود اإلشتارات تخترج المستتقبِل هذا

  ويفر: –( نموذج شانون 7الشكل رقم ) ويمثل )18الجمهور .) أو المتلقي وهــو

 
 Figure7 ويفر - شانون نمو   (7دقم ) ال ك 

 

 

   Gerbner     جيربنر . نمو      12

 وهتـو ، الستابق ويفتر - شتانون نمتوذج مـع متوافقاً  بالرسم تصالياال نموذجه جيربنر قدم

 . آلتة / أو جهازاً   إنساناً  عمليــاً  تمثـل  4أ ، 3أ ، 2أ ، 1أ فإن التالي الرسم في يتضح كما

 برسالة الرموز عبر فينقله حدثاً  يشاهد الذي الرسالة مصدر / المرِسل هو يكون)  1فإن )أ

 يقتوم الناقتل وهتذا ، اإلذاعتة( )مثالً  جهازاً  يكون قد أو إنساناً  كوني قد وهو (2الناقل)أ إلى

 وهو (3)أ المتلقي إلى بإشارة الرسالة هذه ليرسل الحدث عن الرسالة هذه بنقل أخرى مرة

 المتلقتاة الرستالة فتإن وهنتا . التلفزيتون جهتاز أو المذياع يمثل آلة أو إنساناً  يكون قد أيضاً 

 )19(    )4الهدف)أ إلى ـــبتذه إنتاجهــا تـم التي
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 ويفر-شانون نموذج مع متوافقاً  النموذج التالي الرسم ويمثل        

:

 
 Figure7 جيربنر ( نموذج7رقم ) الشـكل

 

   Weaver-Ness-Model           نس - ويفر . نمو     13

 

 بين دائرية ةتفاعلي عملية باعتبارها اللفظي االتصال لعملية رلية  نس - ويفر نموذج يقدم

 . )ب( به والمتَصل  )أ( المتِصل ، اثنين

 الرمتز حامتل عبتر نقلها ويتم ، رموز عن عبارة تكون التي رسالته )أ( المتِصل يرسل إذ

 بتدوره والتذي )ب( بته المتَصتل إلتى المرمزة الرسالة تنقل التي االتصالية القناة خالل من

 رجتع المتقطعة الخطوط وتمثل المتِصل)أ( إلى رسالة هإرسالب باألولى شبيهة بعملية يقوم

 . االتصالية العملية في الصدى

 العمليتة تشتمل أن يمكتن والتحريتف التشتوي  عمليتات أن النمتوذج هتذا فتي ويالحتظ

 (20مراحلها ) جميع في االتصالية

 (9رقم ) شكل اللفظي لالتصال  نس - ويفر نموذج انظر
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 Figure9 اللفظ  لالتصال  نس - ويفر ( نمو  9دقم ) شك 

 

 : Dance Model  اللول    انس . نمو     14 

 علتى تشتتمل ، االجتماعيتة العمليتات كتل مثتل االتصتال عمليتة أن   Dance دانتس يترى

 تت يتر كيتف اللتولبي النمتوذج ويصتف . باستتمرار مت يترة وظتروف وعالقتات عناصتر

 حقتل يتستع  ، المثال سبيل على المحادثة ففي . الزمن امتداد على للعملية المختلفة األوجه

 المشتاركون ويحصتل . المحادثتة فتي المشتاركين لألفتراد بالنستبة باستتمرار المعرفتة

 الخ.. والمعرفة النظر وجهات وحول الموضوع حول فأكثر أكثر معلومات على باستمرار

 فتان للبعل وبالنسبة ، مختلفين وألفراد مختلفة مواقف في مختلفة أشكاالً  اللولب . ويأخذ

 بشتكل يتستع بينما ، للموضوع المسبقة لمعرفتهم نظراً  ، جداً  كثيراً  يتسع ألن يتجه اللولب

 لتوضتيح النمتوذج هتذا يُستتخَدم وقد . قليلة األساسية معرفتهم تكون الذين لآلخرين معتدل

 متن المزيتد خلتق إلتى تميتل المعرفتة أن   فرضتية متن للحتد وكذلك ، المعلومات فجوة مدى

 ( 10رقم  ) شكل النموذج نظرا المعرفة

 سلستلة فتي محاضتراً  الشتخص يكتون أن مثتل االتصالية المواقف كذلك  النموذج ويوضح

 ، معرفتة أفضتل يصتبح جمهتوره أن يفتترض ، ممتا الموضتوع نفس في المحاضرات من

تن المحاضتر  ممتا  إلعتداد االعتبتار فتي هتذا يأختذ أن متن جديتدة محاضترة كتل فتي يُمك 

 وينتداهل و McQuail ماككويتل يترى (و21ذلتك ) علتى بنتاء اوتقتديمه محاضترته

Windahl يتذكرنا بأنته  أهميتته وتكمتن التفصتيلي، للتحليتل أداة لتيس النمتوذج هتذا بتأن 

 مفهتوم بتأن للقتول بعيتداً  نذهب ولن. بسهولة ننساه فإننا وإال الديناميكية لالتصال بالطبيعة

 ويأختذ . النمتاذج متن غيتره متن إيجابيتة أكثتر هتو ، النمتوذج هتذا فتي االتصتالي اإلنستان
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 مبتكتر، فاعتل شخص هو إنما يتصل عندما اإلنسان بأن النموذج هذا من انطباعاً  اإلنسان

ستلبي     مخلتوق أنته علتى اإلنستان األخترى النمتاذج تقتد م بينمتا ، المعلومتات لتخزين وقابل

(22)  

 

 
 Figure10 اللولبي دانس ( نموذج10رقم  ) شكل

 الجماهيري لالتصال شرام و  .  نم  15

 توقف : مثل استنتاجي صدى رجع على تشتمل الجماهيري االتصال عملية أن شرام يرى

 شتراء عتن تتوقفهم أو ، البرنتامج إلتى استتماعهم عتدم أو ، المطبوعتة شتراء عتن المتلقين

 نفا (11رقم  -الشكل  )انظر الجماهيري لالتصال شرام نموذج وفي . عنها المعلن السلعة

 لالتصتال الستابق نموذجه في بي نه كما - المتِصل دور تلعب اإلعالمية المنظمة/ المؤسسة

 المقتترح النمتوذج تفستير ويمكن. الرمز وتحليل والتفسير ، الترميز حيث من - الشخصي

 ويقتوم عديتدة مصتادر متن األخبتار تتلقتى فالصتحيفة . متا صتحيفة علتى تطبيقه خالل من

 ، ستيعدَّل التنص فإن اإلجراء هذا وأثناء . نشره سيتم ما ويقرر هاوتقييم بقراءتها المحرر

 المتواد أجيتزت وإذا ، اإلعالميتة بالمؤسستة العتاملين قبل من رفضه يتم أو ، كتابته ويُعاد

 . وتوزيعها طباعتها سيتم فإن ه (Gate Keepers) الم ربلين قبل من

 وجماعتات أوليتة جماعات إلى تمونين الذين األفراد من للرسائل المتلقين جمهور ويتكون

 متن للرستالة متلتق فترد عبتر الجماعتة أعضتاء إلتى اإلعالميتة الرستالة تصل وقد ، ثانوية

 الرستالة تفستير على وبناء . اإلعالمية للرسالة كمرشِّح يعمل الذي الشخصي نفوذه خالل

 استتنتاجاً  ونيكت الرجتع وهتذا اإلعالميتة المؤسسة إلى الرسائل رجع يرسلون المتلقين فإنَّ 

 (23سابقاً .) أشرنا كما
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 Figure111الجماهيري  لالتصال شرام نمو   11دقم  -ال ك  

 

   Maletzke's Model)               اليتزك . نمو    16  

 االتصتال أن باعتبتار الجمتاهيري لالتصتال نموذجته متالتيز  األلمتاني الباحتث يقتدم

 . لفهمها متعددة عوامل إلى تحتاج معقدة نفسية - اجتماعية عملية الجماهيري

 - الرستالة - المتِصتل (األربعتة التقليديتة االتصتالية العناصر على نموذجه مالتيز  ويبني

 ، الوستيلة متن الكتوابح أو الضت وط متن نتوع وجتود إليهتا وأضتاف ) المتلقتي – الوستيلة

 أضتاف وكتذلك والمتلقتي، الوستيلة عنصتري بتين ما تقع والتي ، للوسيلة المتلقي وتصور

 علتى والمتؤثرة والوستيلة  الرستالة متن الصتادرة والكتوابح الضت وط من نوع وجود إليها

 (.24المتِصل )

 مثتل والمتلقتي المتِصتل علتى تؤثر التي واالجتماعية النفسية العوامل من بالعديد اهتم كما

 والظتروف ، المتلقتي أو للمتِصتل صتيةالشخ والبنيتة ، لنفسته المتلقتي أو المتِصتل تصتور

 )انظر . والمتلقي المتصل إليها ينتمي التي الجماعة وكذلك ، والمتلقي للمتصل اإلجتماعية

 . (12رقم  شكل النموذج
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 Figure12 اليتزك  نمو   12دقم  شك 

 

 Westley & Maclean Model       و اكليش   وياتل  . نمو     17

  الم ربـتـل دور علـتـى التركيتـز مع الجماهيري لالتصال نموذجهما وماكلين ويستلي قدم

 ذات المعلومتات أن -الواقتع هتو كمتا -  النمتوذج هتذا ويفتترض . االتصتالية العمليتة فتي

  المرستل إلتى تصتل التتي المعلومتات وهتذه  (x)بتالرمز تتمثتل التي وهي متعددة مصادر

(A) العديد بين من معينة معلومات باختيار ةعاد ويقوم ، صحفياً  مراسالً  يكون قد والذي 

 التتي للمعلومتات كم ربتل يعمتل والتذي للنشتر رئيسته إلتى يرستلها حيتث المعلومتات، من

 ومن متعددة، مصادر من المعلومات تصله بدوره والذي (C) بالرمز إليه ونرمز ، تصله

 هتدف وهتم رالجمهتو إلى المعلومات بإرسال (C) الم ربل ويقوم ( ، A المصدر)   بينها

  (B) ورمزهم االتصالية العملية

 : هامين أمرين النموذج هذا ويبرز

 ويتتم شتخص متن أكثتر يؤديه والذي االتصالية العملية في الم ربل يلعبه الذي الدور -   أ

 . مرحلة من أكثر في

 من يتم كذلك وهو .((F النموذج في ورمزه  Feed Back  الرجع يلعبه الذي الدور - ب

 (25مرحلة         ) من أكثر وفي شخص من أكثر

 وهنتا  . متثالً  الصتحفي (A) المرستل إلتى (X) المعلومتات مصتدر من يأتي رجع فهنا 

 : الجمهور من يأتيان الرجع من نوعان

 (FBA) المتقطع بالخط يتمثل وهو (A) المرسل إلى يذهب األول

 . الم ربل إلى يذهب وهو (FBC) آخر رجع هنا  ثم

،  أرستلها التي ( بالمعلومات  A ) المحرر  للمرسل رأيه بإبالغ يقوم الم ربل أن نجد كما

 (13رقم ) الشكل انظر. (FCA) المرقم بالسهم يتمثل وهو مباشراً  الرجع يكون وهنا
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 Figure13و اكليش  وياتل  ( نمو  13دقم ) ال ك 

 

   De Fleur فلود لدي  ن نمو جا

 : ماهيريالج لالتصال نموذجين فلور دي قدم

 

 ) والماتق   المرس  لدى المعنى تماث  بتحقي  يهتم الذي وهو :األول . النمو    18

 اقترحته وأن ستبق التذي االتصتالي النمتوذج عتن أساستياته فتي يختلتف ال النمتوذج وهتذا

 : (26يلي ) فيما فيه اإلضافات أوجه تكمن وإنما ، وويفر شانون

 نظترة يشتبه كبيتر حتد إلتى وهتذا ، دائريتة عمليتة هتي االتصتالية العمليتة أن إظهتار -   أ

 نجتد بينما الشخصي االتصال مستوى على إليها نظر الذي ، االتصال عملية إلى أوسجود

 . الجماهيري االتصال لتشمل الفكرة وس ع فلور دي أن

 /والهتدف Receiver والمتلقتي Transmitterوالناقتل  Source المصتدر إبتراز  – ب

 . وتلتقتي هتذه  االتصتالية العمليتة فتي منفصتلة مراحتل باعتبارها Destination المقصد

 Source مصدر إلى االتصالية العملية قس م الذي شرام نموذج مع - ما حد إلى  -المراحل

   .  Destination والهدف  Decoder الرمز ومحلل Encoder مرم ز ،

 وتكتون االتصتال وسيلة تكون أن يمكن القناة أن أبرز االتصال لعملية تصويره وفي - جـ

 .  للرجع أداة نفسه الوقت في

 ويلتقتي االتصتالية العمليتة مراحتل متن مرحلة أي في ممكن الحدوث التشوي  جعل  -  د

 . اللفظي لالتصال  نس - ويفر نموذج ذلك في

 : فلود  ي اقترحه  ا لنا يوضح ( 14شك   ) التال  والنمو  
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 Figure14فلود  نمو    ي 14شك  

 

 

  »اجتماع  كنظام ااعالم وسائ  « فلود  ي .نمو     19

 أو ُمتنظم   ُكتلٌّ  بأن ته النظتام  (Johnson Et. Al 1976-455) ورفاقه جونسون يعرف   

كبتاً  لتشتك ل واألجزاء لألشياء ترابط أو بناء   فهو مركب  فهتذا وعمومتاً  . للكتل وحتدة أو مر 

د من أكثر هو -النظام- الكل  (27الكل .) هذا أجزاء جموعم كونه مجر 

 نظتام اإلعتالم وستائل أن باعتبتار فلتور دي نمتوذج فهتم يمكننتا التعريتف هتذا ختالل متن

 جميعهتا والتي ، المجتمع في المختلفة الفرعية األنظمة من مجموعة مع متفاعل اجتماعي

 . اجتماعي( كنظام اإلعالم )وسائل الكل لتشكل تؤثر

 المجتمتع فتي تجربتته ختالل متن وذلتك اجتماعي كنظام ماإلعال وسائل إلى فلور دي نظر

 متن فيته بمتا األمريكتي المجتمتع علتى ينطبتق بتفصتيالته النمتوذج فتإن ولهتذا األمريكتي،

 وجته علتى العربتي التوطن بلتدان نـعت تختلتف وتشتريعي اقتصتادي ونظتام مؤسستات

 ستوف ، ما عمجتم في الفرعيـة لألنظمة المختلفة األدوار فهم فإن ذلك ومع . الخصـوص

 ، األخترى المجتمعتات فتي الفرعيتة لألنظمتة المختلفتة األدوار لتفحص محاولة إلى تؤدي

 جميتع فتي الختاص ستياقها فتي أفضتل بشتكل االتصتالية العمليتة فهتم إلتى مقارنتهتا تتؤدي

  .الخ.. والتشريعية والثقافية واالقتصادية السياسية المجاالت

 االتصتالية العمليتة فتي المختلفة األنظمة دوارأ ) فلور دي نموذج   15رقم  )شكل  ويمثل

 . األمريكي المجتمع في
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 متن مجموعتة بتين تفاعتل ختالل متن االتصتالية العمليتة إلتى ، هتذا فلتور دي نموذج ينظر

 فيمـتـا األنظمـتـة هتـذه وتتمثل األميركية  والثقافية االجتماعية الظروف في تعمل األنظمة

 : (27يلي )

 لإلذاعتتين أكانتت ستواء :اإلعالميتة الرستائل بإنتتاج المختصتة عيتةالفر األنظمتة -   أ

 . الخ.. والمجلة والصحيفة الكتاب مثل المكتوبة الرسائل أو والمرئية المسموعة

 مستوى على ذلك أكان سواء : اإلعالمية الرسائل بتوزيع المختصة الفرعية األنظمة - ب

 . محلي أم - اقليمي أم - قومي

 تنفيتذ علتى تعمتل والتتي : لالتصتال بالتشتريع المختصتة الفرعيتة ةاألنظمت دور - جتـ

 والتوزارات والوكتاالت النتواب ومجلتس الشتيو  مجلتس مثتل اإلعالميتة التشتريعات

 وتصتنيف التستويق وبحتوث اإلعالميتة الوكتاالت دور -  د التشتريعات بتنفيتذ المختصتة

 . البرامج

 بهدف اإلعالمية الوسيلة في المساحة أو الزمن بشراء يقومون الذين : الممولين دور - هـ

 . الجمهور سلو  على التأثير

 . األذواق المتعدد المستهلك الجمهور دور -  و

 اإلعالمية الرسالة نوعية حيث من االتصالية العملية على ليؤثر يتفاعل سلف ما جميع إن

 . ومضموناً  شكالً 
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 Figure 15رقم  شكل

 االتصالية(  العملية ف  المختلفة ألنظمةا أ واد ( فلود فلود  ي نمو  
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 : فلود و ي دوكيش ل ول لتثثيرات االتصال االعتما ية . نمو     20

 احتمتال تحكتم والتتي للمجتمتع البنائيتة الظتروف علتى رئيستي بشتكل النمتوذج هتذا يُرك تز

 (.16)شكل  اإلعالم وسائل تأثيرات حدوث

 

 
 Figure16 شك 

 فلود و ي دوكيش ل ول رات االتصاللتثثي االعتما ية نمو  

 

 مجتمعتات- الجماهيريتة الحديثتة المجتمعتات فتي الجمهتور أفتراد أن   النمتوذج و يترى هتذا

 معلومتات كمصتادر اإلعتالم وستائل علتى ) يتكلتون يعتمتدون/ (الجمتاهيري االتصتال

 ويعتمد نوع . مجتمعهم فـي يحدث ما إلى خاللها من ويتوجهون ، المعرفة على للحصول

 : التالية بالعوامل يتصل وأهمها ،البنيوية الظروف من عدد على االتكالية ودرجة

 . االستقرار وعدم والصراع ، للت يير عرضة المجتمع يكون فيها التي بالدرجة :   أوالً 

 . ومتفردة مركزية ومعلومات وظائف من اإلعالم وسائل تقد مه ما بدرجة : وثانياً 

 : المت يرات من مجموعات ثالث بين المتداخلة العالقات وضحي النموذج هذا فإن ثم ومن

 . والجمهور ، اإلعالم وسائل وأنظمة ، المجتمعية األنظمة :  وهي

 . والعاطفتة والستلو  المعرفتة علتى التتأثيرات :  وهتي للتأثيرات الرئيسية األنواع وتحدد

 . الثالث المت يرات تلك بين التفاعل على تعتمد التأثيرات وهذه
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  H .U .B  الجماهيري لالتصال    هب  نما  

 نمتاذجهم   Bohn وبتوهن   Ungurait وانجريتت   Hiebert هيبترت البتاحثون قتدم

 ومن.H.U.B   ألسمائهم األولى األحرف من هالاسما أخذت والتي الجماهيري لالتصال

 :النماذج هذه

 

 : ااعالم وسائ  أنظمة . نمو    21 

 بلتد فكتل ، تبادليتة عالقتة ومجتمعاتهتا اإلعتالم وستائل بتين لعالقتةا أن يرى النموذج وهذا

 كل أن وحيث . المجتمع بتشكيل يقوم بدوره النظام وهذا ، القومي اإلعالمي نظامها تخلق

 التفاعتل فتإن   ، أخترى إلتى دولتة متن اإلعالمية األنظمة وتختلف ، غيرها عن تختلف أمة

 وستائل فتإن جامتدة ليستت العالقتة هتذه وألن . داً ُمتفترِّ  يكتون إعالمته ووستائل متا بلتد بتين

 . باستمرار بعضها تُ يِّر والمجتمعات اإلعالم

 القتوى أو العوامتل بعتل توجتد بلتد فتي كتل بتأن تقتول  نظريتة علتى النمتوذج هتذا ويقتوم

ويُستتخدم هتذا  ، قتومي إعالمتي نظتام لخلق: وذلك متميزة بطريقة تتفاعل التي اإلجتماعية

 . المجتمع تشكيل إعادة في تساهم والتي ، الوظائف من مختلفة أنواع لتأدية النظام 

 الت ي تر طبيعتة علتى الجمود ، ليؤكد مواجهة في ديناميكي /حركي توجه ذو النموذج وهذا

 . والمجتمعات اإلعالمية للوسائل والتفاعل

 :وهي اإلعالمي النظام لتطوير تتفاعل اجتماعية قوى أو عوامل ستة وهنا 

 . والج رافية المادية صالخصائ (1

 . التكنولوجية الكفاءات (2

 . الثقافية الخصائص (3

 . االقتصادية الظروف (4

 . السياسية الفلسفات (5

 . اإلعالم وسائل نوعية (6

 الكتتاب وهي مطبوعة وسائل ثالث أهمها اإلعالمية المؤسسات من كل دولة العديد ولدى

 والستينما والتلفزيتون ذاعتةاإل هتي إلكترونيتة وستائل أربتع وهنتا  . والمجلتة والصتحيفة

الصوتية اليوم يمكن إضافة وسيلتين جديدتين برزتا في نهاية القرن العشرين  والتسجيالت

 . الجوالة . وهما اإلنترنت والهواتف

 : هي أساسية وظائف ست وغيرها اإلعالمية المؤسسات ولهذه

 . والمعلومات األخبار (1

 . والتفسير التحليل (2

 . ماعيةاإلجت والتنشئة التعليم (3

 . العامة والعالقات اإلقناع (4

 . واإلعالن المبيعات (5

 . والفن التربية (6
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  (17)الشكل  )انظر . أوجدها الذي مجتمعها تُ يٍّر فإن ها الوظائف هذه تعمل وحينما

 
 

  Figure17 ال ك 

 نمو   هب أنظمة وسائ  ااعالم

 

 

  The Hub Model الجماهيري لالتصال هب . نمو    22

 

 النمتوذج هذا ُويظ ِهر ، الجماهيري االتصال لنماذج بديالً  آخر نموذجاً  ورفيقاه رتهيب قدم

 ظهتارإل واختتاروا . مستتمر تقتدم حركتة وفتي ، ديناميكيتة دائريتة عمليتة هتي العمليتة بأن

 . األفعال وردود األفعال من كمجموعة االتصال تُظهر والتي الدوائر من مجموعة العملية

 حينمتا مكانهتا تأخذ التي األحداث سلسلة تشبه كعملية االتصال  Hub هب نموذج ويُظهر

جتات الحصتاة تُستبِّب حيتث ، ماء بركة في حصاة المرء يُسقط  إلتى تصتل حتتى تتستع تمو 

 التتي الحصاة حدث أو فكرة االتصال مضمون المركز ويشبه تجاه راجعة ترتد ثم ، الشط

 مثتل مثلهتا الرستائل فتي عوامتل عتدة وتتؤثر . اإلنستانية الشتؤون متن بحيترة فتي تستقط

جات  عناصتر هتي العوامتل وهتذه . عائتدة ترتتد ثتم الجمهور إلى خارجة تنطلق التي التمو 
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 لنتا يظهتر ألنته متراكتزة، دوائتر متن النمتوذج هتذا تشكيل تم وقد . لالتصال الكلية العملية

 هتذا وفتي . المختلفتة االتصتالية العملية عناصر خالل من االتصال تدفق طريق أكثر بدقة

 غامضتة عمليتة ولتيس ، االتصتال من صي ة ببساطة الجماهيري االتصال يُشكل النموذج

 (18التالي رقم .الشكل انظر ) .(31البشر ) قبل من عليها مسيطر غير أو  معروفة غير

 
 Figure182الجماهيري  لالتصال هب نمو  18ال ك  دقم 
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  الشكل) هب  نموذج يُقدِّم معاً  الجماهيري االتصال عناصر يعجم لوضع محاولة وفي

 القدم األمريكية( كرة لعبة وكأن ها االتصال عملية لتصوير) (19رقم 

 
  Figure19الجماهيري  هب : تحري  وت ويش االتصال نمو   19ال ك  دقم 

 

 

 : مختلفة رسائل ثالث  هنا  أن يظهر( 19) دقم  الشكل هذا وفي

زها الذي المتصل إلى األصلي المصدر من تنتقل إذ ، جريدة عبر تنقل قد )أ( الرسالة  يُرمِّ

 مشكلة هنا  وليس . الرسالة هذه   Amplification تضخيم يتم ثم ومن المناسبة، بالل ة

 وهنتا  . الرستالة بتضتخيم اإلعالميتة الوستيلة وتقتوم . الم تربلين خالل من الرسالة لتمر

 القصتة أن حيتث ، الترشتيح)التنقية( مرحلتة فتي الرستالة متست التتي التتدخالت بعتل

 معظم إلى تصل فإنها ذلك ومع الثقافية، المفاهيم مع تتناسب ال قد ما حدث حول الصحفية

 يقتوم والتذي الُمتَِّصتل إلتى يصتل التذي  الرجتع متن بعتل وهنتا  ، المقصتود الجمهتور

 (31سلبية .) أو إيجابية بصي  ذلك على بالتعليق

 ولتيس . الجامعتة فتي عنيتف احتجتاج حتول أخبار بث هي )ب( الرسالة تكون وقد         

 تكبيرهتا وتتم ، الجمتاهيري االتصتال عمليتة عناصر جميع عبر نقلها في مشكلة أي هنا 

 فتإن ، وواضتحة قويتة الرستالة أصتبحت وإذ . الطريتق طتول علتى وتكرارها وتضخيمها
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 معظتم فتي تقويتهتا هتو الرستالة عتن نتتج التذي العمل وإن . أيضا قوياً  يكون صداها رجع

 االتجاهـات

 هتذه تضتخيم ويتتم . سياستي مرشتح متن صتحفياً  بيانتاً  )جتـ( الرستالة تكتون وقد             

تَِّصل من الرسالة  ت طيتة تأختذ لم أَن ها أو ، مالئمة ترميز صي ة في توضع لم ولكنها ، الم 

 لتن فإنهتا ولذا ، الم ربل حاجز عبر تمر لم إنهاف ثم ومن ، اتصالية قيمة أو كافية أخبارية

 يعترف منته إذ الستلبي الرجع  من البعل فهنا  حال أية وعلى . اإلعالم وسائل إلى تمر

 . للم ربلين هامة تكن لم رسالته بأن -األقل على- الُمتَِّصل

 

 : الدول  لالتصال هب نمو  23- 

 علتى اإلعالم لوسائل الثقافي التأثير َصورَّت التي النادرة النماذج من النموذج هذا يعتبر  

 وستائل بتأن يفتترض وهتو . الثالتث العالم دول وشعوب الص يرة الصناعية الدول شعوب

 ثقافتة علتى تأثيرهتا من زادت (32اإللكتروني ) االتصال عصر في الجماهيري االتصال

 والتلفزيتون لسينماا أفالم وخاصة- اإلعالم لوسائل الخارجية الثقافة أن وخاصة المجتمع،

 .الشعوب وطموحات أهداف على تأثيراتها لها -المستوردة

 وعلتى المجتمتع علتى تتؤثر مضتامين ذات أجنبيتة رستائل المحليتة اإلعتالم وسائل وتحمل

 كيتف (20)الشتكل رقتم  النمتوذج ويرينتا ، القديمتة التقليديتة الثقافتة حتول النتاس اتجاهتات

 علتى تأثيرهتا لتحتدث الداخلية الثقافة مع اإلعالم وسائلل الخارجية الثقافة تأثيرات تتفاعل

 بالضترورة لتيس المحليتة الثقافتة علتى ت ييتراً  يحتدث التذي التتأثير وهتذا . التقليديتة الثقافتة

 .(20انظر )الشكل رقم   . فيه حدث الذي للمجتمع مالئماً  ت ييراً 

 
 Figure20الداخلية  ثقافةال  ع ااعالم لوسائ  الخادجية الثقافة تفاع  (20ال ك  دقم 
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 : المفاهيم انت اد فودا . نمو     24 

 

 اإلنتشتار مفتاهيم بتمثيتل النمتوذج هتذا ويقتوم ، تعقيتداً  النماذج أكثر من فورا نموذج يعتبر

 أقنيتة يوظتف حيتث وتقتدمي دينتاميكي لتولبي بعمتود والستلو  االتجتاه وت ييتر والمعرفتة

 يذهب الجماهيري لالتصال بالنسبة النموذج هذا وهدف . والشخصي الجماهيري االتصال

 وذلتك والمتلقتي ، والقنتاة ، والرسالتـة ، المصتدر عناصتر االعتبتار فتي األختذ مـتـن أبعتد

 هتذا تطبيق ويمكن ، التأثيرات وعنصر والداخلي الخارجي الظرف عوامل على بتركيزه

 التزمن أن ويالحتظ ، وليتةوالد والقوميتة المحليتة البيئتة فتي المفتاهيم انتشتار على النموذج

 ستلو  ت ييتر يحصتل أن يمكتن التزمن امتتداد متع إذ ، النمتوذج فتي أساستياً  دوراً  يلعتب

 المؤثرة المختلفة االتصالية العوامل ببساطة يظهر ال النموذج هذا ولكن المتلقي واتجاهات

 (33المفاهيم .) تلك انتشار على

 ستبقت التذي اللتولبي دانتس بنمتوذج ركبيت حتد إلتى متتأثر النمتوذج هتذا أن لنتا يظهتر كمتا

 .21م)الشكل رق إليه  اإلشارة
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 Figure21المفاهيم  انت اد فودا (نمو  21ال ك  دقم
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8 

 ا شثال الفص 

 عربية نما  

 والجماهيري ال خص  االتصال لعمليات
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

171 
 

 ا شثال الفص 

 عربية نما  

 والجماهيري ال خص  االتصال لعمليات
 

 تصورمن أو فكرة عن للتعبير كأسلوب المعاصرة العربية الثقافة في  التصويري النموذج

 األجنبيتة بالثقافتة احتكتاكهم بعتد إال العترب البتاحثين متن عنايتة يأختذ ولتم النادرة، األمور

 . اإلنسانية العلوم مجال في األميركية سةالمدر أنتجته ما وخاصة

 النماذج أقدم من تكون أن يمكن نماذج امتلك العربي تراثنا أن لالنتباه المثيرة األمور ومن

 نجتدها التتي  »وستلم عليته هللا صتلى «محمد قد مها التي النماذج هذه البشرية عرفتها التي

 فإنه ووثائقية تاريخية ناحية من نماذجال هذه وألهمية النبوية واألحاديث التفاسير كتب في

 :أصولها في جاءت كما نعرضها أن بنا يجدر

بل تتبعوا وال ، فات بعوه مستقيماً  صراطي هذا وأن «الكريمة اآلية تفسير .1  بُكم   فتفَّرق السُّ

اكم ذلُكم سبيله عن  . 153 -األنعام  »تتقون لعلكم به وص 

 : يلي ما التفسير في جاء وقد

 ثم خطاً  خط   أنه   »وسلم عليه هللا صلى «النبي نـع مسعود ابـن عن  وائـل بـوأ وروى«

علتى كتل  ستبل هتذه: قتال ثتم خطوطا شماله وعن يمينه عن خط   ثم ، الرشد سبيل هذا: قال

 (1) »فاتبعوه مستقيما صراطي هذا وأن   -اآلية هذه تال ثم ، إليه يدعو شيطان منها سبيل

 : التالي  الشكل في الحديث في جاء كما النموذج يتمثل و

 

 
 

 صتحيح شترح  : القتـاري عمتدة « كتتاب فـتـي ونجتـده : واألمتـل اإلنستان . حتديث2

 هتـ 855سنة  المتوفـي العنيي أحمـد بـن محمــود محمـد أبـي الدين بدر لالمام  »البخاري

 شرحاً  ابالكت في جاء (حيث7ورقم ) ) 6رقم ) الحديثين نجد وطوله في االمل باب وفي.

 : نصهما هو وهذا لهما وتصويراً 

 -: (6رقم ) الحديث - أ
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ثنا  ابتن ربيتع عن منذر عن أبي حد ثني قال سفيان عن يحيى أخبرنا الفضل بن صدفة )حد 

 مرب عتا خطتا »وستلم عليته هللا صتلى النبتي ختط « قتال : عنته هللا رضتي هللا عبد عن خثيم

 جانبته من الوسط في الذي هذا إلى ص اراً  خططا وخط منه خارجاً  الوسط في خطاً  وخط  

 هتو التذي وهتذا ،بته  أحتاط قتد أو به محيط أجله وهذا اإلنسان هذا وقال،  الوسط في الذي

عار الخطط وما هذه أمله خارج  هتذا أخطتأه وإن هذا نهشه هذا أخطأه فإن عراض إال الص 

 ( هذا نهشه

 : يلي كما الحديث هذا رسم تمثيل تم وقد

 

 
 ا:وقيل هكذ

 
 

 -: (7رقم ) الحديث -ب

ثنا ) ام حدثنا مسلم حد   النبتي ختط   قتال أنتس عتن طلحتة أبتي بتن هللا عبد بن إسحاق عن هم 

 الختط جتاءه إذ كتذلك هتو فبينمتا أجلته وهتذا األمتل هتذا فقتال خطوطتاً  وسلم عليه هللا صلى

 (2األقرب( )

 : صفتها وهذه خطوطاً  خط وسلم عليه هللا صلى النبي أن جاء وقد
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 نتد عي أو نبتال  وال ، حقيقتة واقعتة  االسالمي العربي تراثنا في التصويرية  فالنماذج إذن

 .ذلك على دليل خير السالفة النماذج ، يةادير هذه النماذج كانت  أن قلنا إذا

 علتى أث ترت ما سريعاً  فإنها النماذج على تركز ال ربية اإلعالمية الدراسات بدأت وحينما 

 تستتحق هامتة نمتاذج االتصتال مجتال فتي العترب البتاحثون ، وقتدَّم اإلعالم دارسي معظم

 ومن بينها ما يلي :  والتحليل الدراسة

 

 

 : ااسال   لالتصال إ ام إبراهيم الدكتود أوالا :نمو  

 

 بنظريتة أستماه متا إطتار فتي االستالمي لالتصتال المقتترح نموذجته إمتام إبتراهيم .د يقتدم

 منهتا األكبتر يحتتوي حلقتات في يتمثل االسالمي اإلعالم أن رأى قدو ، االسالمي اإلعالم

 عمليتات أن أبترز وقتد ، الصتحيحة والستنة الكتريم القترآن متن منطلقاتته ويستتمد األص ر

 الكتتاب متن منطلقاتهتا االتصتال متن مستويات خمسة ليشمل تدرج خالل من تتم االتصال

 (3نه .)شأ جل   وتعإلى سبحانه هللا عند من وكلها والسنة

 ومستتوياته االتصتال ألنمتاط تصتوراً  النمتوذج يقتدم (22)رقتم  الشتكل فتي يتضتح كمتا و

 اإلعالمتي فاالتصتال الجمعتي فاالتصتال الشخصتي االتصتال ثتم التذاتي باالتصال وتتمثل

 .الحضاري فاالتصال
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 Figure22 االسالمي لالتصال إمام إبراهيم الدكتور ( نموذج22)رقم  الشكل

 

 : العام الرأي لتكويش الدينا يك  التفاع  خالططلعت/  شاهيناز .  مو  ثانياا : ن

 

 الترأي تكتوين عمليتة يصتور نموذجتاً  العتام( كتابهتا)الرأى فتي طلعتت شاهيناز   .د تقترح

 بتين التفاعتل أو الخلتط عمليتة توضتيح علتى أساستاً  النمتوذج هتذا مفهتوم ويرتكتز  ، العتام

 الختالط أو الفاكهتة بختالط تشتبهه فهتي ولهتذا (4)  .  متا منتتج لتكتوين مختلفتة عناصتر

 فتي العناصتر تلتك وضتع فتي  الختالط مهمتة تنحصتر  « : -تعبيرهتا حستب - الخرستاني

 معينة زمنية فترة خالل ، منها لنا وينتج بينها ديناميكي تفاعل عملية فتتم وتش يله الخالط

 العام( الرأي ينلتكو الديناميكي التفاعل خالط23 الشكلانظر  )» .   ا منتجً 
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 العام  الرأي لتكويش الدينا يك  التفاع  خالطFigure23ال ك  

 

 الفرد تكوين وعند . أهمية أقل وعناصر هامة عناصر بين الديناميكي التفاعل عملية وتتم

 الترأي وتكوين ، فيه تؤثر التي الهامة وغير الهامة العوامل تلك تؤخذ ما موقف في لرأي

 ، الموقف ذلك وبين لإلنسان االدراكي الجهاز في القائم التفاعل على ليشتم ما موقف في

 بـتـه يرتبـتـط ال قـتـد ما ومنها وعي بدون أحياناً  يتم قد كما ، بوعي عادة يتم التفاعل وهذا

 (5قــريب .) من

 

 عمليتة التفاعتل ومتع أن ، والتفاعتل )الخلطتة( فكرة الكاتبة على النموذج هذا سيطرت في

 حقيقتة بيتان عتن قاصتراً  يظتل المقتترح النمتوذج أن إال العتام الترأي تكتوين يفت أساستية

ن التي التفاعالت  : يلي ما النموذج هذا قصور أوجه من ولعل .. العام الرأي تُكوِّ
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 عمليتة أن ذلتك الختالط بجهتاز اإلنستان لتدى اإلدراكتي الجهتاز تشتبيه يمكتن ال أنته 1

في  يتم ال الخالط بينما وعي بدون أو بوعي تمت أن يمكن أشارت كما اإلنسان لدى التفاعل

 .. تش يله تقصد عنه خارجة إرادة طريق عن إال التفاعل

 النمتوذج لهتذا أساستاً  قيمتة ال يصتبح التفاعليتة العمليتة هذه في الشبه وجه انتفى وإذا 2

 . الرأي تكوين لعملية الحقيقي البعد يعطينا أن يستطيع ال الذي

 وهتذا ، بالكامل االتصالية العملية عناصر يتجاهل النموذج هذا في الرأي تكوين إنَّ  3

 في االتصال يلعبه الذي الدور حقيقة فهم على قادر غير النموذج يجعل النسيان أو التجاهل

 . الرأي تشكيل

 بعوامل أسمته عما منفصالً  شيئاً  األخرى المؤثرة والعوامل اإلجتماعية البيئة جاءت 4

 األخرى المؤثرة والعوامل االجتماعية البيئة وتدخل . التأثير ضعيفة وعوامل التأثير قوية

 . العوامل من النوعين ذينك ضمن

 بالجهتاز تشتب ه وال تقتاس أن أبتداً  يمكتن ال للختالط )الميكانيكيتة( اآلليتة صترامة إن 5

 ولكن .. إصالحه ويمكن .. ويتلف .. العمل عن يتوقف الخالط أن إذ .. لإلنسان اإلدراكي

 ,هذا مجالنا في أمره يعنينا ال شخصاً  يصبح اإلدراكي جهازه يتوقف ذيال اإلنسان

 

 : بالجماهير االتصال لنظام حايش سمير .  ثالثاا : نمو  

 

 متمثلة العناصر من مجموعة من حسين سمير اقترحه كما االتصالي النشاط نموذج يتكون

 ي:ه العناصر وهذه . األص ر منها األكبر يحتوي مستطيالت خمسة في

 األكبتر المستتطيل فتي وتتأتي واإلعالمتي واالجتماعي واالقتصادي السياسي النظام .1

 . العناصر باقي يحتضن الذي

 فتي تتؤثر أن يمكتن التتي العوامتل مجموعة وتمثل العامة البيئية والعوامل الظروف .2

 والعوامتل الثقافيتة والعوامتل اإلجتماعية العوامل وتشمل .بها وتتأثر االتصال استراتيجية

 ، والرقابيتة والتشتريعية القانونية والعوامل التنمية وأنشطة االقتصادية والعوامل التربوية

 . الثاني المستطيل في  . التكنولوجية والعوامل

 . الثالث المستطيل في  . المجتمع في العامة االتصالية السياسات .3

 . الرابع المستطيل في  . المختلفة االتصالي النشاط أوجه .4

 تمثتل واجتراءات خطتوات مجموعتة علتى تشتتمل التتي وهتي ، االتصتالية العمليات .5

 األهداف وتحديد المعلومات، وجمع البحوث مثل ، االتصالي النشاط  ))ميكانزمات آليات

 . التخ.. االتصالية الحمالت وتنفيذ اإلعالمية الرسائل وصياغة االتصال قنوات واختيار ،

 . الخامس المستطيل في 

  . بعضاً  بعضها تدعم التي األخرى االتصالية الجهود في ثلوتتم ، المساندة .6
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 متكتامالً  نظامتاً  باعتبتاره االتصتال إلتى ينظتر النموذج هذا فإن حسين سمير يقترح وكما  

 لكتي وتتفاعتل تترتبط التتي الفرعية والنظم والعناصر المكونات من مجموعة على يشتمل

 لالتصال . المتكامل الكلي التأثير تحدث

 باالستناد إلى  ما يلي :وذلك 

يعتبر االتصال نظاماً متكامالً في حد ذاته  ، وتتوقف فعالية االتصال علتى كفتاءة  .1

كل جزئية من مكوناته على حدة ، وعلى مدى التفاعل والترابط بين هذه الجزئيات والنظم 

الكفتاءة الفرعية معاً، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيتق اآلثتار المستتهدفة بدرجتة عاليتة متن 

 والفعالية .

 السياستي النظتام متع يتكامتل التوطني االتصتالي النظام فإن الوطني المستوى وعلى .2

 فتي العتام التتوازن يقتضتي إذ ، التوطني والتربتوي والثقتافي واالجتمتاعي واالقتصتادي

  . المختلفة النظم هذه بين كبير اتساق وجود ضرورة المجتمع

ظتام االتصتال ، يخلتص التى أن االستتخدام األمثتل وعلى ضوء هذه المحتددات األساستية لن

لالتصال وزيادة كفاءة النشاط االتصالي تتطلب ضرورة النظر إليه  باعتباره نظاماً فرعياً 

في إطار نظم متكاملة أعم وأشمل البد له أن يتسق ويتتوازن معهتا ، كمتا يجتب أن يتفاعتل 

يتتؤثر فيهتتا  ، كمتتا تتطلتتب أيضتتاً ويتكامتتل متتع بقيتتة  التتنظم الفرعيتتة األختترى ويتتتأثر بهتتا و

ضرورة النظر إليها باعتبارها نظاماً متكامالً في حد ذاته ينطوي على العديد من العناصر 

والمكونتتات المتكاملتتة المتفاعلتتة معتتاً ، ويتتتأثر كنظتتام متكامتتل بالعوامتتل البيئيتتة العامتتة ، 

جية ، كما أن فعاليته تكمتن واالجتماعية ، واالقتصادية ، والسياسية ، والثقافية ، والتكنولو

في مدى تخطيط النشاط االتصالي  ذاته ووضع نظم المتابعتة والرقابتة والتقيتيم التتي تكفتل 

                                                                                                                                                        (6.)لتتتتتتته إمكانيتتتتتتتة تحقيتتتتتتتق أهدافتتتتتتته بأقصتتتتتتتتى درجتتتتتتتة متتتتتتتن الكفتتتتتتتاءة والفعاليتتتتتتتتة

 ،إال ذلك من اليخلو وهو ، والتكامل والشمول بالوضوح نموذجه حسين سمير .ويصف د

 يلي فيما  المتمثلة الهنات من بعل يشكو ،الزال فيه عديدة عناصر دمج محاولته رغم أن ه

:  

 األنظمتة يحتتوي التذي األشتمل النظتام عمليتا لتمث   العامة البيئية والعوامل الظروف 

 أم إعالميتة أم اقتصتادية كانتت ،ستواء األنظمتة بتاقي بهتا تتتأثر التتي ، األخترى الفرعيتة

 . آلخ ...... سياسية

 والنظام االقتصادي النظام عن يتحدث إذ ، العناصر من مستويين بين  الخلط يتكرر 

 باعتبارهتا البيئيتة والعوامتل الظروف منض عنها للحديث أخرى مرة يعود ثم االجتماعي

 . االتصال استراتيجية في مؤثرة عوامل

وعلتتتى المستتتتوى التتتوطني فتتتإن النظتتتام االتصتتتالي التتتوطني يتكامتتتل متتتع النظتتتام السياستتتي 

واالقتصتتادي واالجتمتتتاعي والثقتتتافي والتربتتوي التتتوطني، إذ يقتضتتتي التتتوازن العتتتام فتتتي 

 النظم المختلفة. المجتمع ضرورة وجود اتساق كبير بين هذه
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 Figure24 بالجماهير االتصال لنظام حايش سمير .  ( نمو  24شك )
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 : المعرفة والتغير االجتماع   / نمو    . فر  الكا  دابعاا : 

يحدد فرج الكامل في نموذجته المعرفتة كنقطتة البدايتة التتي هتي أستاس الستلو  اإلنستاني، 

شتيئاً بالنستبة لمعظتم القضتايا واألشتياء، ومتن  فمعظم النتاس يعرفتون القليتل أو ال يعرفتون

سمات النموذج أن اإلنسان يسلك مسلكاً خاصاً دون غيره في الحياة بناًء علتى كميتة ونتوع 

 (7المعرفة التي لديه.)

 ويمكن تقسيم النموذج الذي اقترحه فرج الكامل على نوعين رئيسيين :

 العوامل. .أ

 ب.التأثيرات

 

 واع هي ::  وتشمل ثالثة أن العوا   .أ

العوامل االجتماعية واالقتصادية مثل التعليم، والمهنتة والتدخل، واإلقامتة والتحضتر  (1

 ... إلخ.

العوامل االتصتالية مثتل التعترض لالتصتال المتواجهي والجمتاهيري كملكيتة أجهتزة  (2

 االستقبال، ونوعية المضمون الذي يتم التعرض له .... إلخ.

 جاهات والعرف االجتماعي.عوامل وسيطة وديم رافية وبديهية واالت (3

 : وهي تتم على مرحلتين وتشمل  نوعين من التأثيرات ، هما:التثثيرات .ب

 المعرفة. .1

 السلو . .2

  ويفتتترض النمتتوذج أن المعرفتتة هتتي نتيجتتة عمليتتة االتصتتال ستتواء كتتان مواجهيتتاً أم

جماهيرياً . ولما كانت المعرفة أستاس الستلو ، فإنته يتتم التتأثير علتى الستلو  عتن طريتق 

تصال، الذي يرتبط بعدد من العوامل االقتصادية واالجتماعية، التي تحدد نوعته ومتداه، اال

ويتتم االختتتالف فتي المعرفتتة بتين األفتتراد لستببين : همتتا االختتالف فتتي درجتات ونوعيتتات 

 التعرض لالتصال ثم االختالف في األوضاع االجتماعية واالقتصادية.

أن هنتتا  عوامتتل وستتيطة تحتتول دون العالقتتة ومتتع أن المعرفتتة تقتتوم بتحديتتد الستتلو  إال 

المباشرة بين المعرفة والسلو ، وهتذه العوامتل الوستيطة تتمثتل بمجموعتة متن المت يترات  

 هي : 

المت يتترات البديهيتتة وهتتي أساستتاً العوامتتل الديم رافيتتة مثتتل الستتمة والنتتوع والحالتتة  .أ

 االجتماعية.
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المعرفتتة إلتتى ستتلو ، إمتتا  المت يتترات المستتاعدة وهتتي المت يتترات التتتي تجعتتل تحتتول .ب

ستتهالً أو صتتعباً، مثتتل تتتوافر الشتتيء، مستتتوى المجهتتود المطلتتوب للحصتتول عليتته، تكلفتتة 

 الحصول على الشيء.

ج. المت يرات القيمية وتتمثل بمدى موافقة المجتمع أو معارضته للسلو ، وهتي مت يترات 

 معنية بالشرعية االجتماعية والدينية للسلو  الفردي.

االتجاهية، واالتجاه يعني االستتعداد المكتستب لالستتجابة بشتكل متستق علتى  د. المت يرات

 منبه معين.

واالتجاه اإليجابي نحو شيء ما ال يؤدي بالضرورة إلى قيتام الفترد بستلو  يعبتر عتن هتذا 

االتجاه إال أن تحول المعرفة إلى سلو  مع وجود اتجاه سلبي نحو الشيء موضتع الستلو  

 يعد أمراً صعباً.

 المالحظ في هذا النموذج أنه يهمل دور العوامل الوسيطة في التأثير على المعرفة. ومن

كما أنه يهمل إظهار الدور التفاعلي في نموذج المعرفتة والت يتر االجتمتاعي، إذ أن الت يتر 

في المعرفة والسلو  ال بد أن يرتد مترة أخترى ليكتون لته تتأثيره فتي العوامتل االجتماعيتة 

لك لتته تتتأثيره فتتي االتصتتال، عتتالوة علتتى أن هتتذا النمتتوذج يقتتترح بتتأن واالقتصتتادية، وكتتذ

بالمت يرات االتصالية، بينما يمكننا  –إلى حد كبير  –المت يرات القيمة واالتجاهية تتأثران 

 القول إن تأثير العوامل االجتماعية فيهما قوي لل اية.

 
 (Figure25(  كونات نمو   المعرفة والتغيير االجتماع  25)شك ) 
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 : التنموي لالتصال الت ا ل  االند ا أص ع / أبو صالح خا ااا : نمو  

 

 عناصتر متع متفاعلتة مجتمعيتة عمليتة باعتبارها االتصالية العملية إلى النموذج هذا ينظر

 ولكي . دولي مستوى وعلى قومي مستوى وعلى ومؤسساتي شخصي مستوى على عديدة

 موضحا نماذج من سبقه مما علمياً  يستفيد فإنه التصاليةا للعملية أشمل رلية النموذج يقدم

 فعاليتة علتى التتأثير فتي االتصتالية غيتر المت يترات أهميتة ومبترزاً  فيهتا، كثيترة عناصتر

 تشتمل األولتى التدائرة ، دائترتين فتي تتأتي المت يترات هتذه جعتل وقتد . التنمتوي االتصتال

 النظر ) وجهة  الرليا هذه .ا  للعالمرلي وتشكيل اإلنسان على التأثير في أساسية مت يرات

 والتنشتئة الثقافتة هتي المت يترات وهتذه ، االتصتالية العمليتة فتي أساستية العتالم(  حتول

 األهمية تكسب يجعلها االتصالية العملية من العوامل هذه وقرب ، والشخصية اإلجتماعية

 . االتصالية العملية افشال أو  إنجاح في القصوى

 العمليتة تختص التتي البيئة أو الظروف تمثل فانها األشمل الدائرة وهي انيةالث الدائرة وأما

التحتية  والبنى والسياسية األيدلوجية والقيادة والتكنولوجيا االقتصاد تشتمل وهي االتصالية

  (26رقم ) الشكل ( انظر8. )

 : مثل يركب بشكل عليها التركيز يتم لم المت يرات من أخرى أنواعاً  كذلك النموذج ويبرز

 متن بنتوعين مرتبطة وهي ، تنفيذه بعد والمعلومات البرنامج تنفيد قبل المعلومات - 1

 : المعلومــات

 .  الرجع طريق عن تحصيله يتم ما -   أ

 . اإلعالمية البحوث طريق عن تحصيله يتم ما - ب

 . التنموي لإلعالم التخطيط أهمية على بأخرى أو بطريقة يؤكدان العنصران وهذان

 أو محليتة أكانتت ستواء المنافستة اإلعالميتة الرستائل أهميتة النمتوذج يبترز كتذلك - 2

 . أهدافها لتحقيق التنموية الرسالة إعاقة على تعمل ألنها دولية أو اقليمية

 التنمويتة الرستالة أن  ويظهتر المستتهدف الجمهتور علتى النمتوذج يركتز كمتا - 3

 على الرسالة تأثير  يكون ولهذا ، معين جمهور هدفها ولكن الجماهير تستقبلها الجماهيرية

 . معينة شريحة

 للعناصر األفضل باالستخدام كبير حد إلى مرتبطة الشريحة على التأثير عملية إن - 4

  .اإلعالمي النظريات عناصر من واالستفادة االتصالية

 يزالترك ويتم االتصالية العملية في هاماً  عامالً  باعتباره الوقت على النموذج يركز - 5

في العملية  هامة كعناصر والمدة التوقيت : الوقت ذلك ليشمل الزمن جريان مظاهر على

    االتصالية.

 أجتل متن وإدماجهتا االتصتال نظريتات من االستفادة ضرورة على النموذج يركز-  6

 . فاعلة اتصالية عملية على الحصول
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 الجمتاهيري صتالاالت أقنيتة ودمج االتصال مستويات على بالتركيز النموذج يهتم - 7

 التقليدي . االتصال بأقنية

 لته ستيكون التنميتة أوجته متن وجته أي الت يتر فتي من شكل أي أن النموذج يبرز -  8

 . األخرى العناصر على المتبادل تأثيره

 

 

 
 Figure26 التنموي لالتصال الت ا ل  االند ا  نمو   (26دقم ) ال ك 
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 علتى مطبقاً  التنموي لالتصال التبادلي ندماجاال (نموذج27رقم  )شكل النموذج ويمثل -9

 : اإلفريقي العربي السياق

 

 : ثالثة أركان له كمثلث التنموي االتصال عملية  النموذج هذا ويجعل  -10

 

 . والدولي والقومي والجماعي الشخصي المستوى تراعي االتصالية العوامل -   أ

 . التنمية عملية - ب

 (9والشخصية .) والنفسية ةوالمجتمعي البيئية العوامل - جـ

 االتصال عملية في المتبادل التفاعل أسلوب ليظهر تعميمية مرحلة إلى ينتقل النموذج وهذا

 . السالفة الثالثة العوامل مجمل بين التنموي

 

 
 العربي السياق على التنموي مطبقاً  لالتصال التبادلي االندماج (نموذج27رقم  ) شكل

 Figure27 االفريقي
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 :المتكا لة واألنظمة التنموي االتصال تفاع أص ع /  أبو صالح اا : نمو  سا س

 

 لالتصال التبادلي االندماج نموذج عناصر مع يلتقي فمع أنه  نقدمه الذي النموذج  هذا أما

 ، االتصتال بتإبراز أساساً  معني   أنه في عنه يختلف أَن ه إال ، تفاعالتهما خالل من التنموي

 هتذا عالقتة ومتدى ، المجتمعتي الستياق إطتار فتي يُلب يهتا التي والحاجات تفاعالته وأشكال

 النموذج هذا تقديم ضرورة وتنبع . والدولية ، والقومية ، االقليمية ، األوسع بالبيئة السياق

 فتي يتمثتل وذلتك . (10المفقتودة ) وحلقاتهتا التنميتة لقضايا عرضنا في قدمناه ما واقع من

 : التالية النقاط

 التنموية العملية ف  الفاع   وده االتصال إعطاء  ش العربية التنمية ططخ تخلو .1

. 

 ين تج و  ا والفرعي ة، الكلي ة األنظم ة ب يش التفاع  إ داك  ش التنمية خطط تخلو .2

 التنمي ة لم  اديع التخط يط ب يش واالن د ا  التنا ي  ع دم   ش المض ماد ه ذا ف   عن ه

 تك ا ل  س ياق ف  إليها فالنظر ولذا . أخرى جهة  ش االتصال وبيش جهة  ش ، وتنفيذها

 . ضرود  يص ح

 الكلي ة األنظم ة ب يش التفاع   يُجّا د ال ذي األساس   العنص ر االتص ال يُمثّ   .3

 . أيضاا  له  ظهر وهو المختلفة األنظمة بيش للتفاع  وسيلة فهو والفرعية

 . ةضترور يصتبح المجتمعتي للتفاعتل أساستي كمحتور االتصال إبراز فإن األسباب ولهذه

 عنصراً  االتصال يصبح أن إلى لها والمخططين التنمية على القائمين نظر يلفت ذلك ولعل

 بتجاهل المرير الواقع يتخطى لكي ، وسياساتها التنمية خطط عن فصله يمكن ال ، أساسياً 

 . والسياسات الخطط تلك في االتصال

 جزءا ويعتبره  ، النموذج قلب في يقع االتصال أن االعتبار في يأخذ المقترح النموذج إن

 المتداخلتة العالقتات طبيعتة يوضتح . والنموذج والمجتمع لألمة الحياة تدعيم لنظام أساسياً 

 بشتكل التدولي والمجتمع القومي واالطار اإلقليمي واإلطار )القطر( المحدود المجتمع في

 ( 28رقم  الشكل )انظر عام

 : النموذج عناصر

 : هي أساسية تمكونا ثالثة من النموذج يتكون

 . اإلتصال به يتم الذي المحيط - أ

 . الفرعية وأنظمته بأهدافه اإلجتماعي النظام - ب

 . (11إدارته ) و وأهدافه التفاعل عناصر - جـ

 الدولة حدود في القطرية تفاعالته : المختلفة بتفاعالته االتصال به يتم الذي المحيط :  أوالً 

 واألهتداف المصتالح ذات التدول متن مجموعتة يشتمل إقليم حدود في اإلقليمية وتفاعالته .

 الم رب دول /العربي التعاون مجلس دول المثال سبيل على- المشتر  والعمل المشتركة
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 بالنستبة العربتي الوطن مثل القومي االنتماء حدود تشمل التي القومية وتفاعالته - العربي

 بتين دوليتة عالقتات متن يفرضته ومتا العتالم إطتار فتي الدوليتة تفاعالتته وأخيتراً  ، للعترب

 . ومحايدة وعدوة وحليفة صديقة شعوب

 شكالً  االتصال ويأخذ . العربي الوطن في وتفاعالتها تأثيراتها لها . األربع البيئات هذه إن  

 بالعملية المقصود المجتمع إلى ما مجتمع من االتصال تدفق خالل من وتأثيراً  بروزاً  أكثر

 المصالح تؤثر حيث ، دولياً  أو قومياً  أو إقليمياً  األخرى المستويات خالل من و ، التنموية

 يفرض مما وأيدلوجيته وتقنياته ووسائله ومحتواه وشكله االتصال أسلوب على واألهداف

 كتل إبتراز باإلمكتان وكتان . إيجابتاً  أو سلباً  التنموي االتصال على تؤثر أن بد ال تفاعالت

 فالتدولي فتالقومي فاإلقليمي القطري المحيط ، منفصل بمحيط المستويات هذه من مستوى

 )انظتر متفاعتل واحتد كمحتيط نضتعها جعلتنتا المستويات هذه بين التفاعالت طبيعة أن إال

 (28رقم  الشكل

 

 القطر إطار في كلياً  نظاماً  يشكل وهو : الفرعية وأنظمته بأهدافه االجتماعي النظام : ثانياً 

 التعتاون وظتائف يتؤدي والتذي ، المهمتة أداء مثتل األهتداف متن مجموعتة لته التذي ،

 نظام عنه ينتج الذي البيئي والتوالم التكيف هدف هنا  وكذلك ، القرار وصنع والمنافسة

 ومتن الثقافتة تعزيتز مهمتة وهنتا  ، والتحتديث واالبتكتار التنميتة تُحققته والتذي ، الت ييتر

 والمؤسسات االتصال ووسائل رانواألق األسرة طريق عن االجتماعية التنشئة تتم خاللها

 فتي الصتراع حتل علتى تعمتل التتي واالنتدماج التنستيق مهمتة وهنتا  ، والدينيتة التعليميتة

 . متداخلة عالقات لها والتي ، المجتمع

 النظتام فتي كأعضاء بقائهم في األفراد رغبة على االجتماعي النظام على الحفاظ يعتمد إذ

 وأحتد . األخترى اإلجتماعيتة األدوار أداء ذلكوكت المهمتات أداء فتي مشتاركتهم وعلتى

 ثمترات توزيع  يتم طريقه عن والذي ، التخصيص نظام -ما حد إلى- هو الهامة العناصر

 نظتام ومثتل . رمتزي اعتتراف أو متادي جتزاء شتكل علتى ، األفتراد علتى المهمتة أداء

 أيتة وعلتى . النظام في كأعضاء األفراد مشاركة لتستمر أساسياً  سيكون ، هذا التخصيص

 ال فإنته ، والحتزم الصتالبة متن نصيبه على االجتماعي النظام يحافظ أن أجل ومن ، حال

 . عضتو كتل إرضتاء في عادة يفشل الذي التخصيص نظام على فحسب يعتمد أن يستطيع

ضتية درجتات عنته تنتتج التذي . القتيم ( )نظتام هنتا  يكتون أن بتد ال ولتذا  ارتبتاط متن ُمر 

 الجماعة لبقاء كوسيلة ليس وذلك ، النظام تدعيم في يرغبون فإنهم وهكذا ، بالنظام األفراد

 أكثتر النظتام إلى باالنتماء يرغبون بأنهم يشعروا أن يجب أنهم إذ . ذاته حد في كهدف بل

 .»النظام  «فيه كأعضاء لبقائهم نفعياً  اعتباره من

 للنظام الفرعية باألنظمة ثيقةو بصلة ترتبط نجدها األهداف هذه في النظر دققنا لو          

 فتي األسترة نظام أساساً  يعني وهو - االجتماعي البناء قاعدة عملياً  تشكل التي االجتماعي

 بالبنتاء يترتبط وكتذلك ، والتكنولوجيتة والفكريتة والماديتة البشترية بجوانبته - المجتمتع

 ويترتبط ، والتعلتيم ـتـةوالتربي اإلعتالم أنظمتة تُمث لهتا التتي متع الثقافتة التفاعل  االجتماعي
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 أنظمة العقيتدة مع ثم ، قادة ( أو عاديين أكانوا سواء األفراد(  الشخصية  نمط مع التفاعل

 السياستة نظتام متع التفاعتل وكتذلك ، الدينيتة( العقيدة مثل فكرية أو )سياسية األيدلوجية أو

 للعناصتر متادي ونتتاج تفاعتل هتي التتي التحتيتة والبنتى والتكنولوجيتا ، االقتصتاد ونظتام

 . السالفة

 التنستيق هتدف لتحقيتق تفاعالتهتا فتي الفرعيتة األنظمتة هتذه إلى النظر ويمكننا             

 متا غالبتاً  والتتي ، المجتمتع فتي الصتراعات أو الصراع لحل وذلك المجتمع في واالندماج

 تستطيع ال االجتماعي النظام طاقة أن عن تنتج أو االجتماعي، التنظيم في عجز عن تنتج

 االجتمتاعي للنظتام الختارجي الصراع عوامل إلى باالضافة هذا . اإلنسان حاجات تحقيق

 يمكتن التي الخارجية الض وط مثل ، األوسع البيئة في ، اإلجتماعية باألنظمة عالقاته في

 ميكانزمات( ( آليات المجتمع في يكون أن بد ال ولذا .الداخلي الدولة انسجام على تؤثر أن

 فتي هتذا ليستهم الصتراع مرحلتة إلتى يصتل أن قبتل ، أعضتائه بين التوتر لتخفيف ةمالئم

 ، هامتاً  دوراً  اإلعتالم وستائل تلعتب وهنتا  . تقدمته على أو االجتماعي النظام على الحفاظ

 دوراً  وتلعتب . الجماعتة بقتاء علتى والحفتاظ ، األفتراد بحاجتات التعريتف فتي تستهم ألنهتا

 وتكمتن . عتام هتدف حتول الجماعة والتفاف ، المجتمع ماسكوت التوتر تخفيف في أساسياً 

 قومية أو دولية أكانت سواء - المتبادلة وتأثيراتها وعالقاتها وتكاملها األنظمة تفاعل أهمية

 . المجتمع في الصراع حل مثل حيوية مسألة في - قطرية أو

 كليتاً  نظامتاً  باعتباره - عياالجتما النظام  : وأدواته وأهدافه التفاعل عناصر : ثالثاً         

 نظامتاً  باعتبتاره وأهدافته وجتوده االجتمتاعي النظام يحقق وال . فرعية أنظمة على يشتمل

 . ووستيلته جتوهره االتصتال يشكل الذي التفاعل خالل من إال  - أكبر كلية ألنظمة فرعياً 

  : وهما رينبعنص أساساً  تتمثل التي والطلبات، الحاجات تحقيق بهدف التفاعل هذا ويتم

 الجماعة بقاء على للحفاظ األفراد حاجات .1

 .الحاجات هذه أشكال  .2

 

 : يلي بما الحاجات وتتمثل  

 االتصاالت نظام خالل من توجهاً  تتطلب التي  البدنية الناس حركة . 

 االجتماعية الحياة تفرضه الذي األشخاص بين التفاعل . 

 التعليم . 

 اإلجتماعية التنشئة . 

 واسترجاعها اتالمعلوم تخزين . 

 والترفيه التسلية . 

  السياستية األنشتطة مثتل مختلفتة بأشتكال يتمثتل التذي الجمتاعي الستلو 

 النتوادي وارتياد ، والكنائس كالمساجد العبادة دور في الصالة ، بالجمهور القادة واتصال

 . والمقاهي
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  ًالمؤسستات عبتر تتتم التتي النشتاطات مثتل المنستقة النشتاطات وأخيترا 

 . والمهنية والثقافية واالجتماعية والسياسية االقتصادية والمنظمات اتوالشرك

 يأختذ التذي االتصتال عبتر إال تحقيقهتا يمكتن ال المترء بها يقوم التي الثمانية الحاجات هذه

 واالتصتال ( شتخص إلـتـى شتخص متـن) الشخصتي االتصتال مثتل . مختلفتة أشتكاالً 

 التدولي واالتصتال (الجمهتور إلى المؤسسةو ، للجمهور والدعائي ، المؤلف) الجماهيري

 الكمبيتوتر استتخدام - اآللتة مستتخدم) اآللتة متع واالتصال . (أخرى دولة شعب إلى دولة)

 (12). الجماعات بين واالتصال

 : ووظائفه وأشكاله وسائله  : االتصال

 أكانتت ستواء الرستالة لتوصتيل مختلفتة وستائل استتخدام ختالل متن االتصتال أشتكال وتتتم

 باستتخدام أو . والصتورة بالصتوت أو الرمزيتة باإلشتارات أو المكتوبتة بالل تة أو لكالمبتا

 والراديتو والتستجيالت والفتيلم والهتاتف البترق مثتل الرستائل تلتك تنقتل ووستائل آالت

 الستالفة الصتي  متن صتي ة متن أكثر استخدام ويمكن .. والكمبيوتر والصحافة والتلفزيون

 . االتصال عملية في

 التكيف بهدف المرتبطة االتصال عمليات وظائف خالل من التنموي االتصال دور ويكمن

 واالبتكتار التنميتة إلنجتاز الت ييتر نظتام ختالل متن يتحقتق التذي للمجتمتع البيئتي والتتوائم

 : يلي فيما تتمثل الوظائف وهذه . والتحديث

 الجمهتور وتحريتك واإلقنتاع التعليمتي بالتدور وتقتوم بيئته عن للجمهور المعلومات توفير

 . والترفيه والرقابة محددة أهداف إنجاز على وحثه

 لته أن متع التنمويتة العمليتة فتي الترفيهتي التدور أهميتة اإلعتالم دارسي من العديد ويهمل 

 : التالية األهداف يحقق إذ التنمية في لإلسهام هاماً  جانباً 

 علتى قتدرة أكثتر ليكونتوا متتاعبهم متن التحلتل علتى يساعدهم مما الناس توتر تخفيف (  أ

 . العطاء

 دعتم علتى تستاعد ، الترفيهيتة الرسائل خالل من لالحتذاء ونماذج تنموية قيم تسريب ب(

 .التنموي العمل

 الوستائل إلتى تَستربُّه متن بتدالً  اإلعالميتة الوستيلة جمهتور على الحفاظ على المحاولة جـ(

 أكثتر ، اإلعالميتة الوستائل في رفيهالت عن البحث إلى بطبيعته الجمهور ويميل ، المنافسة

 . التنموية البرامج تكون قد بينها ومن ، الجادة الموضوعات إلى ميله من

 الرستالة بتث أو نشتر ولكن ، التنمية برامج لتدعيم االتصالية الوظائف هذه استخدام يمكن

 . آخر ءشي إليـه تهدف لمـا واستجابته لها وتلقيه شيء الجمهور إلى التنموية اإلعالمية

 بمبتدأ ، أسميناه ما مراعاة على تقوم أن يجب فإنها ناجحة تنموية إعالمية رسالة ولتحقيق

 . كامنتة قتوة ذات تكتون أن اإلعتالم وستائل في األصل أن نرى فيه الذي (13االصطياد )

 مرهتون االتصتالية العمليتة نجتاح أن إذ االصتطياد مبتدأ باستتخدام القتوة هتذه انطالق ويتم

تم ، متاهر صتياد إلى يحتاج الوفير الصيد أن فكما ، املعو بجملة  ووستيلة ، مناستب وطُع 
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 ويمكتن . والزمتان المكتان حيتث متن المناستبة البيئتة اختيتار وكتذلك ، لالصتطياد مناستبة

 : التالية العوامل االعتبار في األخذ عند وذلك القصوى فعاليتها تحقق أن  اإلعالم لوسائل

 

 . المناسبة الرسالة وإعداد للجمهور وفهم رةخب من المتصل يمتلكه ما 1

 .اجتذابه على ومضمونها بأسلوبها والقادرة الجمهور لنوعية المالئمة الرسالة 2

 . المناسبة الوسيلة استخدام 3

 والعوامتل اإلعالمية للوسائل واستخداماتهم واهتماماتهم الجمهور خصائص معرفة 4

 . االتصالي سلوكهم على المؤثرة االنتقائية

 . دقيقاً  تحديداً  الهدف ديدتح 5

 مرتبطتاً  أم لفظيتاً  أم معنويتاً  أكتان ستواء الرستالة على يؤثر أن يمكن الذي التشوي  6

 . بالوسيلة

 أو السياستية أو اإلجتماعيتة البيئتة أكانتت ستواء ستياقها فتي االتصتال يتتم التي البيئة 7

 . دولية أو اقليمية أو محلية البيئة أكانت وسواء الثقافية

 المجتمتع فتي للتفاعتل أساستي كنشتاط االتصتال لموقتع رليتة من النموذج هذا قدمهي ما إن

 لخطتط مراجعتة أن وخصوصتاً  . التنميتة عمليتة فتي دوره االتصتال يأخذ أن علينا يفرض

 . وظائفه تساوي التي بالجدية يؤخذ وال هامشي فيها االتصال أن ترينا العربية التنمية
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 المتكاملة واألنظمة التنموي االتصال علتفا (    نموذج28رقم  ) شكل
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 التاسع الفص 

 الجماهيري االتصال وظائ 

 العام الرأي وت كي 

 
 االتصتال حتول اإلعالميتة للدراستات متتبتع أي إن       

 وظائف حول أساسي اتفاق يوجد ال أنه سيجد ، الجماهيري

 الوظتائف بين ما الخلط يتم ما وكثيراً  الجماهيري االتصال

 االتصتال وستائل عتن الحتديث عنتد التتأثيرات بتين ومتا

 أن نجتد ، االتصتال وستائل تؤديته التذي العتام بالتدور تهتتم الوظتائف وبينمتا . الجماهيري

 التتي العامتة األدوار لهتذه وتحديتد تخصتيص وهتي العتام التدور لهتذا نتتائج هتي التأثيرات

 وظتائف إحتدى هتو الترفيته أن اعتبرنتا إذا المثتال ستبيل فعلتى . صتالاالت وستائل تؤديهتا

 واجتماعيتة وإشتباعات نفستية تتأثيرات تحقتق قتد الوظيفتة هتذه فتإن الجماهيري، االتصال

 ما برنامجاً  يشاهد الذي فالمتفرج ، سلبية أو إيجابية تكون قد والتي الجمهور، عند مختلفة

 أو الملتل أو بالوحتدة شتعوره علتى القضتاء عليته ةالمشتاهد تتأثير يكتون أن يمكن ، بمفرده

 ، الجمتاهيري االتصتال وستائل وظتائف إحتدى هي األخبار أن اعتبرنا إذا كذلك. غيرهما

 الجمهور لدى القضايا أولويات ترتيب حيث من الوظيفة لهذه تأثيرات نجد أن يمكننا آنئذ 

 . يشاهدها أو يسمعها أو األخبار يقرأ الذي

 . المجتمع في اإلعالم وظائف وسائل في الباحثين آراء بعل يلي يماف نستعرض وسوف

 تستع إلتى وتصتل التبعل عنتد عامتة وظتائف ثالثتة إلتى لتصل تضيق التي الوظائف هذه

 . اآلخر البعل عندتفصيلية  وظائف

  : يلي فيما تتمثل الوظائف هذه أن   Lasswel السويل هارولد ويرى

 . المحيط أو البيئة ىعل الرقابة / اإلشراف : أوالً  

 يعتي  التـتـي البيئتة- للمحتيط االستتجابة في المجتمع أجزاء ترابط على العمل : ثانياً 

 . فيها

  (1آخر ) جيل إلى جيل من والثقافي االجتماعي التراث نقل وظيفة : ثالثاً 

 يمق  يهدد ما بكشف الناس فيه يعي  الذي المحيط- البيئة على اإلشراف وظيفة تقوم وبينما

 دوراً  لالتصتال تجعتل الثانيتة فالوظيفتة لهتا المكونة العناصر وعلى عليها ويؤثر الجماعة

 الحاكم بين الربط بمسؤولية االتصال يقوم حيث وتماسكه ، المجتمع بنية ترابط في أساسياً 

 وأما. المشتركة مصالحها مع يتالءم بما المجتمع في المختلفة الجماعات وبين ، والمحكوم

 .المجتمع أفراد إلى الل ة ونقل والتقاليد والعادات القيم نقل يتم بها التي فهي الثالثة الوظيفة

 ثالث اإلعالم لوسائل أن  Lazarsfield & Morton ومورتون الزارسفلد رأى وكذلك

 : هي )2اجتماعية ) وظائف
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 والتنظيمتات واألشتخاص العامة القضايا بخدمة تقوم بحيث  : تشاورية وظيفة -   أ

 . اإلعالم وسائل تحققه الذي التشاوري الوضع خالل من االجتماعية والحركات

 وستائل مقتدرة ختالل متن تتحقتق والتتي  : اإلجتماعيتة األعتراف تقوية وظيفة - ب

 هتذه بتعريتة وذلتك االجتماعيتة األعتراف عتن االنحرافتات وكشتف فضتح علتى اإلعتالم

 . العام للرأي االنحرافات

 لتدور وظيفتي اختالل على عملياً  تدل معيقة وظيفة وهي  : ةالتخديري الوظيفة - جـ

 يتستبب حيتث للجمهتور، المعلومتات مستتوى زيتادة طريتق عتن وذلتك ، اإلعتالم وستائل

ل التي المعلومات من جرعات إلى الناس من كبيرة ألعداد المعلومات طوفان  معرفة تُحو 

 ذات البشتر نشتاطات صتبحت أن دون الحيلولتة إلتى يتؤدي وذلتك ستلبية معرفتة إلتى النتاس

 . نشيطة فعالة مشاركة

 عامة وظائف ثالث لنا يقدم Schramm شرام مثل كبيراً  اتصالياً  باحثاً  نجد هذا مقابل في

 أن يرى حيث الشاملة التنمية مجال في وخاصة الجماهيري لالتصال ضرورية أنها يرى

 :(3هي ) الوظائف هذه

 عتن التقتارير وإعتداد اآلفتاق كشتافالست وذلتك) :المراقتب )البصتاص وظيفتة 1- 

  . المجتمع تواجه التي والفرص األخطار

 القترارات اتختاذ يتتم أن يمكتن المعلومتات ختالل متن تتتم : السياستية الوظيفتة 2- 

 . التشريعات إصدار يتم أن القيادية القرارات اتخاذ يتم أن يمكن وكذلك بالسياسة المتعلقة

 بالمهتارات بإمتدادهم الجتدد المجتمع أفراد نشئةت خالل من وذلك : المعلم دور 3- 

  . المجتمع يقدرها التي والمعتقدات

 : هي(4وظائف ) تسع لالتصال أن Leislie Moeller مويلز ليزلي ورأى

  البيئة ورقابة بالمعلومات والتزويد األخبار وظيفة . 

 لمتا سالنتا وتوجيته المعلومتات فائتدة نوعيتة تحستين منته والهتدف والتفسير الربط 

 .يعملوه وما به يفكروا

  والمصاعب والض ط التوتر من الناس تحرر وهدفه الترفيه . 

  قاعتدة تتوفير ختالل متن المجتمتع توحيتد في المساعدة وهدفها اإلجتماعية التنشئة 

 . الجماعية والخبرة والقيم للمعايير مشتركة

   التسويق 

 المجتمع في االجتماعي الت ير بقيادة وذلك االجتماعي الت يير في المبادرة  

 فتي المثتال بتتوفير وذلتك للمجتمتع التنمط وضتع وهدفته : االجتمتاعي التنمط خلتق 

 . الحياة ونمط والثقافة واألدب العامة الشئون

 العمومي الحارس" الرقابة" . 

 التعليم . 

 أربتع Ball - Rokeach روكتي  - وبتول De Fleure دوفلتور اقتترح وقتد           

 : يلي فيما تتمثل لإلعالم وظائف



 
 
 
 
 

 

195 
 

 . االجتماعي الواقع بناء إعادة1 -  

 .اإلعالم وسائل معلومات على اعتمد إذا الجمهور لدى االتجاهات تكوين2 -  

 .  األجندة وضع وظيفة / الجمهور لدى األولويات ترتيب3 -  

 (5الناس .) لدى المعتقدات نسق توسيع4 -  

 إذ . والتتداخل العموميتة متن بشيء السابقين ثينالباح عند الوظائف تلك وتتصف           

 ,الوظائف مجال في يدخل وبعضها ,االتجاهات وتكوين التأثيرات مجال في بعضها يدخل

 . اآلخر البعل مع بعضها ادماج ويمكن

 مجموعة تحقق والتي ، الوظائف من أساسية بمجموعة يقوم االتصال أن ونرى            

 أو ، الجماعتة أو ، الفترد مستتوى علتى ستواء ، النتتائج والبعيتدة المتنوعتة، التتأثيرات من

 : يلي فيما نلخصها الوظائف وهذه ، المجتمع

 أو محليتة أكانتت ستواءً  األخبتار بنقتل تتمثتل وظيفتة وهتي : األخ  اد وظيف ة 1-  

 ، فنيتة أو ، اجتماعيتة أو ، سياستية أو  ، اقتصتادية نوعهتا كتان ومهمتا ، دوليتة أو اقليميتة

 وصل إلى األخبار وتهدف .والكبير الص ير عالمه في المرء حول يجري ما لمتابعة لكوذ

 .أخبار من يستجد بما وتزويده الشخصي غير الخارجي بالعالم اإلنسان

 منهمتا كتل تكمتل وظيفتتان والتعلتيم واإلعتالم : والتعل يم ااع الم وظيف ة2 -  

 ، حياته المرء في منها يستفيد التي ومـاتالمعل للمرء اإلعالم  وظيفة تقدم فبينما . األخرى

 المعلومات من نوعاً  له تقدم وظيفة حقيقته في التعليم فإن ، اجتماعياً  أو ، فكرياً  أو ، مادياً 

 المترء تكستب معلومتات تقدم أو ، الرسمي التعليم عملية لتدعيم إما تستخدم التي المنهجية

 الرسمي غير التعليم إطار في جديدة مهارات

 إلتى الوحيتد الستبيل هتو االتصتال إن : تراث ه ونق   المجتمع ترابط وظيفة 3-  

 أفتراد يتربط التذي وهتو ، بتبعل بعضتهم األسترة أفتراد يربط الذي فهو ، المجتمع ترابط

 الشتعب تتراث نقل خالل ومن . بحكومته الشعب ويربط اآلخر، بالبعل بعضهم المجتمع

 أن متن متـا شتعباً  تمك تن إذ لته وظيفتة بتأهم التصالا يقوم - ول ته وتقاليده وعاداته قيمته -

 أقنيتة إن . ووحدتتـه تماستكه حفتظ علتى قتادراً  كتذلك وتجعلته ، المميتزة خصائصته يمتلتك

 ، ومعتقداتته ، كيانته علتى والحفتاظ ، المجتمتع تترابط الستتمرارية ضترورية االتصتال

 ثتم ومتن . مجتمعتاتهم فوأهتدا ، آمتالهم لتحقيق ، المجتمع أفراد وتوحيد ، فلسفته وحماية

 هتذا ومتن  . والدينيتة السياستية والتنشتئة االجتماعيتة التنشتئة تتم االتصال طريق عن فإنه

 الجستم فتي العصتبي كالجهتاز المجتمتع فتي االتصتال وستائل بتأن القول لنا يجوز المنطلق

 .حركاتها  وتنسيق األعضاء تماسك على يعمل كالهما

 الوظتائف عتن أهميتة لالتصتال الترفيهيتة وظيفتةال تقتل ال : الترفيه وظيفة 4-  

 أن يمكنته ال المترء إن . لالتصتال اإلنستان عرفها التي الوظائف أقدم من وهي ، األخرى

ي ما فيها يجد ال بحيث ، جادة عمل حياة حياته يعي   ولتذلك . متاعبه ويخفف ، عنه يُسر 

 وجد. منذ لإلنسان أساسية هترفي أشكال كلها وغيرها واللعب والنكتة والرقص ال ناء كان
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 التتوتر والزالة ، واالجتماعية النفسية اإلشباعات بعل لتحقيق أساسية الترفيه وظيفة إن

 أن يستتدعي هتذا ولكتن ، كتان مجتمتع أي فتي والجماعتات األفتراد مستوى على اإلنساني

 كما ، األخرى الوظائف على الترفيه ي لب فال ، االتصال وظائف بين توازن هنا  يكون

 .العربية والتلفزيونية اإلذاعية المحطات معظم برامج في يالحظ

 التدروع أحتد الوظيفتة هتذه تمثتل   العم و   الرقي ب أو  الرقاب ة وظيف ة5 -  

 ولتذا . الستلطة استتخدام وإساءة والمخالفات الفساد من وصيانته المجتمع لحماية األساسية

 البيئتة علتى واإلشتراف الرقابتة وظيفتة نإ . الرابعتة الستلطة استم الصحافة على أطلق فقد

 ، إليجادهتا الحكومتات تستعى أن يجتب التتي الوظائف مـن هي - االتصال فيها يتم - التي

 وستائل تلعتب وبهتذا ، تحتدث أن يمكتن التي ، الفساد أشكال كشف في لها عوناً  تمثل ألنها

 دوراً  تلعتب أنهتا اكمت . وجته أكمتل علتى دورهتا تأديتة فتي للحكومتة مستانداً  دوراً  اإلعتالم

 العالم دول في وأهمية إلحاحاً  أكثر الوظيفة هذه وتعتبر . الناس مصالح عن للدفاع أساسياً 

 وهتذا ، التنميتة أجتل متن الوطنيتة جهودهتا تعبئتة إلتى التدول هتذه تحتتاج حيتث ، الثالتث

قتات كتل كشتف يستتدعي  الفستاد وأشتكال المعو 

 والفشتل ، الكفتاءة وعـدم ، والمحسوبية والمحاباة

 الرقيتب وظيفتة إن . وتنفيتذها المشاريع إدارة في

 المجتمعتات لتقتدم ، أساستية وظيفتة العمتومي

 أي فتي البن تاءة الديمقراطيتة التروح عتن وللتعبير

 .كان مجتمع

 متن اإلعتالن يعتبتر : والت رويج ااع الن 6-  

 المجتمعتات فتي لالتصتال األساستية الوظتائف

 لتترويج الحديثتة الوستيلة هتو واإلعالن . الحديثة

 كانتت منتذ مختلفتة أشتكاالً  عرفتت التتي الستلعة

 خدمات بتقديم اإلعالن ويقوم. والمقايضة التجارة

 الوسيلة ويخدم ، السلعة صاحب المعلن ويخدم ، المستهلك يخدم فهو : عدة مستويات على

 وطنيتةال والتجاريتة االقتصتادية الحركتة لتنشتيط خدمتة ويقتدم فيهتا، أعلتن التتي اإلعالمية

 ودول العربيتة التدول مثتل المصتنَّعة غيتر االستتهالكية المجتمعتات ظتل وفتي  . والعالمية

 وفي ، االقتصادية الحركة تنشيط في االقتصادية فوائـده برغم اإلعالن فـإن ، الثالث العالم

 فتي تتمثتل سلبية تأثيرات له أن إال ، يحتاجها التي السلع من أنواع على المستهلك تعريف

 تستوردها سلعاً  تستهلك مجتمعات في شرائية عادات وتكوين ، االستهالكية الروح يعتشج

 كماليتات على اإلنفاق في  وتقوم ، الدولة وميزانية األفراد ميزانيات يثقل مما تنتجها، وال

 ذات التدول تلتك فتي المدفوعات ميزانية في عجز إلى ذلك ويؤدي ، عنها االست ناء يمكن

  . المنتجة غير ةالمستهلك الطبيعة

 وستائل تؤديهتا التتي والرئيستية العامتة الوظتائف متن :واالتجاه ات اآلداء تك ويش 7-  

 والجماعتات األفتراد لتدى واالتجاهتات اآلراء تكتوين وظيفتة ، الجماهيريتة االتصتال
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 يمكتن ال الوظيفتة هذه كانت وإذا . العام الرأي تكوين في الهام دورها لها أن إذ والشعوب

 إال ، والتعليم اإلعالم ووظيفتي األخبار، وظيفة مثل ، األخرى الوظائف بعل نع عزلها

 اآلراء بتشتكيل تُعنتى والتتي ، الوظيفتة هتذه متن الهتدف فتي تكمتن بخصوصتية تمتتاز أنها

 العتام الترأي وتكتوين العامة والعالقات الدعاية تدخل ثم ومن . الجمهور لدى واالتجاهات

 . الوظيفة هذه ضمن

 Agenda  األجنتدة وضتع- األولويتات ترتيتب فتةوظي وأمتا

Setting  هتي وإنمتا ، بذاتها قائمة وظيفة ليست نظن كما فهي 

 لدى الموضوعات وترتيب اآلراء لتكوين يستخدم خاص تكنيك

 قبتل متن تلقتاه التذي للتركيتز وتبعتاً  ، أولوياتها حسب الجمهور 

 . اإلعالم وسائل

 اإلعتالم وستائل ظتائفو إنجتاز أن    Moeller متويلر رأى وقد

 هاتشتنز لجنتة اقترحتته متا ختالل متن يتتم األكمتل الوجته علتى

Hachens Commission   التاليتة  المتطلبتات بتحقيقهتا وذلك

(6(. 

 اليوميتة لألحتداث التذكي واالستقصاء ، والشمولية الصدق 1-  

 . معنى يعطيها سياق في

 . والنقد التعليقات لتبادل منبراً  تكون أن 2-  

 . المجتمع منها يتشكل التي للجماعات ممثلة صور ابراز 3-  

 .  وقيمه المجتمع أهداف وتوضيح عرض 4-  

 . المعلومات إلى الكامل الوصول من التمكن5 -  

 اإلشتراف / الرقابتة فتإن المتطلبتات تلتك متع انسجاماً  اإلعالم وسائل أداء ولتقييم           

 . اإلعالم وسائل تنقلها التي المعلومات وتعقيد ساعات مع ، مهمة أصبحت المعلومات على

 وبينمتا . لألحتداث الذكيتة والمتابعتة والشتمولية الصتدق حيتث متن يتتم تقييمهتا فتان ولتذا

 وستائل وظتائف لتقيتيم جتداً  عتاليين معيتارين أو عتاليين معيتارين  الدقتةو  يعتبرالصتدق

 اإلعالم وسائل وتشهد . والخداع حيزالت من يخلو ال  اإلعالم وسائل أداء أن إال ،  اإلعالم

 للشخصتية مشوهة صور إبراز أمثلتها ومن العرب ضد التحيز صور من صورة ال ربية

إليهتا  تستيء نمطيتة صتور إبتراز علتى والتركيتز والكتتب والصحافة التلفزيون في العربية

 . إذ تم تكريس صورة العربي اإلرهابي   2001سبتمبر  11وخصوصاً بعد أحداث 

 تتوفر أصتبحت االتصتاالت وسترعة المعلومات مصادر تعدد فإن الشمولية حيث من اوأم

 تظتل ولكتن للنقتاش، المطروحتة الموضتوعات ت طيتة متن ممكتن قدر أكبر لتحقيق فرصا

 الشتاملة الت طيـتـة متـن تحتـد التتي والخارجيتة المهنيتة العوامتـل بتبعل رهينتة الشتمولية

 . ما لموضوع

 أو مستتمع أو قتار  كجمهتور نتوقتع فإننتا ، المعنتى وذات كيتةالذ بالت طيتة يتعلتق وفيمتا

 إعالميتون لنتا يُعتد ها مضتمونها حيتث متن جيتدة نوعيتة ذات لرستائل نتعترض أن مشتاهد
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 ومضتمون لألخبتار العميقتة المعالجتة فتإن ال التب وفتي . وثقافتة خبترة ذوو محترفتون

 أو المرئيتة اإلعتالم ئلوستا متن عمقتاً  أكثتر هتي المطبوعتة اإلعتالم وسائل في المعلومات

 .المسموعة

 اإلعالمية الوسائل تصبح أن يعني ذلك فإن ، المتبادلة والتعليقات التفسير وظيفة ولتحقيق

 أما القراء، صفحات في وخاصة الصحافة به تقوم ما وهذا ، والنقد التعليقات لتبادل منبراً 

  . جداً  ضئيل الجانب هذا في دورها فإن والمرئية المسموعة اإلذاعتان

 عليه يطلق ما مع تتفق تكاد الجماهيري االتصال وظائف أن إلى اإلشارة المفيد من ولعله

 .Hebert Et ورفاقته هيبترت فعتل كما ، الجماهيري االتصال وسائل استعماالت البعل

Al  هي أنواع ستة هي االستعماالت أن رأوا الذين : 

  والمعلومات األخبار . 

  والتفسير التحليل . 

  االجتماعية والتنشئة لتعليما . 

   العامة والعالقات اإلقناع . 

   واإلعالن البيع . 

  والفن الترفيه . 

 والمعلومتات األخبتار نشتر أن ورفاقته هيبترت اعتبر وقد

 المعلومات إلى الحاجة ألن  ، اإلعالم لوسائل وظيفة أهم

 كتانوا التذين للبتدائيين بالنستبة حتتى البشتر، لكتل أساستية

 األفق إلى ينظر الذي  ))البص اص المراقب على يعتمدون

 متن تقتارير بإعتداد يقوم إنه . القبيلة سيواجه ماذا لمعرفة

 فهو كبيرة مهمة المتصل مهمة إن)  7لقبيلته ) الحياة أجل

 .   Agee et. alورفاقه آجي يقرر كما

 . الحكومية المكاتب في للموظفين والتجاوزات اإلنجازات بت طية يقوم -

  أفضل حياة أجل من - األقليات ضمنهم ومن - الشعب تطلعات يفسرو -

 النتاس يجعتل لكتي اإلذاعتي البرنتامج أو الفتيلم أو الكتتاب أو المجلتة أو الجريتدة ويصمم -

 وستائل متن يتلقونته متا علتى بنتاء ويعملتوا ليفكتروا وذلتك يستمعون أو ويشاهدون يقرأون

 . اإلعالم

 . معدودة دقائق في للماليين فةالصحا تقارير نشر في اإلسراع -

 . واألفراد للجماعات العدوانية للنشاطات الجمهور أنظار توجيه -

 والهتواء الماء تلوث على والسيطرة . التعليمية برامجها لتحسين األمة أو الجماعة إقناع -

 . وأماناً  كفاءة أكثر مواصالت أنظمة وبناء ،

 علتى والحفتاظ الحيتاة نمتوذج تحستين تهدفتست التتي والختدمات المنتجتات عتن اإلعالن -

 . االقتصاد
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 األطفتال وقصتص ، والخياليتة الحقيقيتة والقصتص ، والرياضتة ، بتاألفالم الترفيته -

 )8والدرامية .) الموسيقية والبرامج المصورة

 

 

 الجماهيري االتصال وسائ  استخدا ات 

 الجمهود لدى ااش اعات وتحقي 

 

  زاويتين من إليه النظر يمكن الجماهيري تصالاال وسائل استخدام أن من شك ال

 لتحقتق واستتخدامها االتصتال وستائل توظيتف فتي يطمتح الذي المتصل نظر وجهة من -أ

 . به الخاصة واألهداف الوظائف من مجموعة

 خاصتة إشباعات لتحقيق اإلعالم وسائل باستخدام يقوم الذي المتلقي نظر وجهة ومن -ب

 . لديه

 فتردي مستتوى علتى الجمتاهيري االتصتال وستائل استتخدامات لتىإ ننظتر أن ويمكننتا

 . جماهيري مستوى أو جمعي ومستوى

 المتصتلين قبتل متن جماهيري مستوى على اإلعالم وسائل استخدامات أن شرام رأى وقد

 : يلي بما تتمثل

 . لألمة باالنتماء الشعور في للمساهمة االتصال استخدام1-

 . عنه ومعب راً  القومي للتخطيط صوتاً  ليكون االتصال استخدام2-

 . لألفراد المهارات تعليم في للمساعدة االتصال استخدام3-

 . القومية الخطة خطوات مع تتالءم جديدة أدوار لتأدية الناس لتهيئة االتصال استخدام4-

 األخرى . األمم بين كأمة دورهم للعب الناس لتهيئة االتصال استخدام5-   

 .)9السوق ) توسيع في للمساعدة لاالتصا استخدام6 - 

 ستبيل ، فعلتى المتلقتين لتدى الحاجتات متن بمجموعتة  االستتخدامات هتذه  ويترتبط تحقيتق

 وحاجاتته ، المعرفيتة الفترد بحاجتات  تترتبط أن يمكتن الستالفة االستتخدامات فتإن المثتال

 ألنتواع نتابإدراك أساستاً  يترتبط اإلعتالم وسائل الستخدامات وفهمنا . االجتماعي لالندماج

 طريق عن أو اإلعالم وسائل طريق عن سواء تلبيتها يتم ، والتي الجمهور لدى الحاجات

 .غيرها أو الهوايات، أو الشخصي، االتصال أو العائلة، مثل أخرى، مصادر

 األفتراد حاجتات  Katz , Gurevitch & Haas وهتاس وجتوريفيت  كتاتز حتدد وقتد 

 وهتذه غيرهتا أو اإلعتالم وستائل استتعمال قطريت عتن وذلتك إشتباع إلتى تحتتاج والتتي

 : هي الحاجات

 بتقويتة المرتبطتة الحاجتات وهتيCognitive Needs  : المعرفيتة    الحاجتات1-  

 عليهتا والستيطرة البيئتة فهتم فتي الرغبتة إلتى تستتند وهي بيئتنا وفهم والمعرفة المعلومات

 . واالكتشاف االستطالع حب لدينا تشبع وهي
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 الخبترات بتقوية المرتبطة الحاجات وهي: Affective Needs   عاطفيةال الحاجات2-  

 والترفيه البهجة على للحصول السعي ، ويعتبر األفراد لدى والمشاعر والبهجة ، الجمالية

 . اإلعالم وسائل طريق عن إشباعها يتم التي العامة الدوافع من

 الحاجتات وهتي Personal Integrative Needs: الشخصتي االنتدماج حاجتات 3-  

 ومركتز ، واالستتقرار ، والثقتة ، المصتداقية حيتث متن األفتراد شخصتية بتقوية المرتبطة

  .الذات تحقيق في الفرد رغبة من الحاجات هذه وتنبع ، االجتماعي الفرد

 الحاجتات وهتي Social Integrative Needs : االجتمتاعي االنتدماج حاجتات4 -  

 الفرد رغبة من تنبع حاجات وهي . والعالم ، واألصدقاء ئلةبالعا االتصال بتقوية المرتبطة

 لالنتماء .

 فتي الفترد برغبتة المرتبطة الحاجات وهي Escapist Needs: الهروبية الحاجات5-    

 .المسار ت يير في والرغبة التوتر، وإزالة ، الهروب

 من بمجموعة ينالمتلق إشباعات لتحقيق اإلعالم وسائل استخدام ويرتبط               

 : وهي المت يرات

 وستائل فمضتامين األفتراد، لتدى متنوعتة إشتباعات يحقتق اإلعتالم وستائل مضتمون  -أ

 إشباعات تحقق وغيرها التلفزيونية الجريمة ودراما ، والمسلسالت ، األفالم مثل اإلعالم

 . مختلفة

 المثتال ستبيل علتى الجمهتور لتدى متنوعتة إشتباعات تحقتق اإلعالم وسائل خصائص -ب

 أو المستموع استتقبال أنمتاط مواجهتة في القراءة ، اإلذاعة مواجهة في المطبوعة الوسائل

 . المرئي المسموع

 تحققهتا التتي فاإلشتباعات ، مختلفتة إشتباعات اإلعتالم لوستائل التعترض نمتط يحقتق -ج

 المترء وتعتر ض ، المنزل خارج تحققها التي اإلشباعات مثل ليست المنزل داخل الوسائل

 بمشتاركةهتا ل تعرضته مثتل لتيس منفترداً  اإلعالم لوسائل

 . اآلخرين

 المترء استتعماالت لنتا تشترح أن المت يترات ويمكتن لهتذه

 لوسائل تعرضه مثل ليس أنه على منفرداً  اإلعالم لوسائل

 . اآلخرين بمشاركة اإلعالم

 النتاس استتعماالت لنتا تشترح أن يمكنهتا المت يرات وهذه

 تحققهتا التتي اإلشتباعات لنتا وتفستر اإلعتالم لوستائل

  )10لهم)

 توصتل فقتد ورفيقتاه كتاتز أجراهتا دراستة ختالل ومتن

 حتول النتائج من مجموعة إلى تلك دراستهم في الباحثون

 تحققهتا التتي واإلشتباعات االتصتال وستائل استتخدام

 )11التالية ) النتائج بينها ومن للجمهور
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 والمحاضترات ، االصتدقاء مثتل الميتةاإلع غيتر المصتادر بتأن المبحوثتون اعتبتر 1-   

 . لديهم الحاجات إشباع في اإلعالم وسائل من أهمية أكثر وغيرها ، والعمل

 األفتراد ألولئتك الحاجتات إلشتباع أهميتة األكثتـر المصتادر كانت اإلعالم وسائل إن 2-   

 والدولة ، قاءواألصد ، والعائلـة ، الذات نـع بعيــداً  المنزوين األفراد أولئك أو المسلوبين

 الحاجتات إلشتباع ُمه متاً  لهتؤالء بالنستبة الشخصتي االتصتال وكتان . ككتل والمجتمتع ،

 . بالدولة المرتبطة

 الكفاح وخصوصاً  غيرها من أكثر اإلعالم وسائل تخدمها التي الحاجات بعل هنا  3- 

 . عتام بشتكل والهتروب ، الوقتت لقضتاء الفترد حاجتات وإشتباع ، أفضتل حيتاة أجتل متن

 . األصدقاء طريق عن أفضل بشكل العاطفية  الحاجات تحقيق يتم وعموماً 

 فيمتا االجتمتاعي االنتدماج إشتباعات تحقتق التتي الوستائل أفضتل هتي الصتحف تعتبتر -4

 .التلفزيون ثم اإلذاعة األهمية في ويتلوها ، والمجتمع الدولة عن بالمعلومات يتعلق

 نوعية أن حيث مختلفة بوسائل العاطفية توالحاجا الشخصي االندماج حاجات ترتبط 5 -

 األفضتل هتي فالكتتب ، الحاجتات بنوعيتة مرتبطة معينة شخصية إشباعات تحقق الوسيلة

 الفترد حاجتة تشتبع والكتب والتلفزيون واألفالم ، لنفسة اإلنسان معرفة في الرغبة إلشباع

  . الشخصي لالستمتاع

 الكتتب ولكتن ، الوقتت قتتل إلتى الحاجتة يفت الرغبتة لتلبيتة كوستيلة التلفزيتون يختدم 6-  

 .الهروب لتحقيق إشباعاً  أكثر واألفالم

 ، االجتماعي االندماج حاجات بعل إشباع لتلبية فائدة أكثر هما والتلفزيون السينما 7  -  

 تزويتده يتتم االجتماعيتة النشتاطات فتي الحوار وأما والعائلة، األصدقاء بين التضامن مثل

  .الكتبو الصحافة خالل من

 

 الجماهيري االتصال وسائ  تثثيرات 

 

 شتافي اقترحته المتوقعتة متا  اإلعتالم وستائل تتأثيرات أنتواع لفهتم المتداخل أفضل من لعل

Chafee  اقترح وقد ،اإلعالم لوسائل المتوقعة والنتائج للتأثيرات النظري التصور بشأن 

 كتل تشتكل خليتة ني عشرةثما على يشتمل جدول إطار في التأثيرات تلك إلى النظر شافي

تمثل  بأنها التأثيرات هذه عن عبر ، وقد المتوقعة التأثيرات من ونوعاً  مستوى منها واحدة

  : التأثيرات من نوعين  )2رقم ) يمثل 3*  3*  2

 المتادي بالجانتب المرتبطتة والتأثيرات اإلعالمية للوسيلة بمضمون المرتبطة التأثيرات -أ

 . اإلعالمية للوسيلة

 : وهي التأثيرات من ثالثة مستويات (3رقم )  ثلويم

 . الفرد على تأثيرات -   أ

 )الجماعة( . األفراد بيـن العالقــة علـى تأثيرات - ب

 . للمجتمع االجتماعي النظام على تأثيرات - جـ
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 : التأثيرات من أنواع ثالثة اآلخر ( 3رقم ) ويمثل

 . المعرفة على المتوقعة النتائج -   أ

  . السلو  على المتوقعة النتائج - ب

 . االتجاهات على المتوقعة النتائج - جـ

 الثالث المستويات من مستوى كل على اإلعالمية الوسيلة مضمون تأثيرات أن يعني وهذا

 المتادي الجانتب تتأثيرات أن يعنتي وكتذلك ، منهتا مستتوى لكتل ثتالث نتتائج لته ستيكون ،

 لكتل ثتالث نتتائج لته ستيكون ، التثالث المستتويات من مستوى كل على اإلعالمية للوسيلة

 . منها مستوى

 ويمثل الجدول التالي ما اقترحه شافي حول تأثيرات وسائل اإلعالم:

 

تثثيرات الجانب الما ي للوسيلة 

 ااعال ية

 تثثيرات  ضمون الوسيلة ااعال ية

معرفةالمج

 تمع

معرفةالجما

 عة

معرفةال

 فرد

معرفةالمج

 تمع

معرفة 

 الجماعة

معرفة 

 الفرد

سلو  

 المجتمع

سلو  

 الجماعة

سلو  

 الفرد

سلو  

 المجتمع

سلو  

 الجماعة

سلو  

 الفرد

اتجاهات 

 المجتمع

اتجاهات 

 الجماعة

اتجاهات 

 الفرد

اتجاهات 

 المجتمع

اتجاهات 

 الجماعة

اتجاهات 

 الفرد

 

تا نابعتة، تتأثيرات إعالميتة وستيلة كتل يكتون أن كيف يمكن الجدول هذا لنا يوضح  عتن إم 

 النابعة التأثيرات أن كذلك لنا ويظهر ، اإلعالمية للوسيلة المادي الجانب عن أو المضمون

 ثالثتة علتى المتلقتي مستوى ناحية من تؤثر أن يمكن ذاتها والوسيلة الوسيلة مضمون عن

 أو التتأثيرات متن أنتواع ثالثتة لهتا يكتون ، وكتذلك والمجتمتع( والجماعة )الفرد مستويات

والمجتمتع  والجماعتة الفترد نــم لكـل واالتجاهات والسلو  المعرفة تشمل يثبح ، النتائج

(12). 

 تتأثيرات دراستة فتي متزايتداً  اهتمامتاً  المنصترم القترن ربتع ختالل الدراستات أختذت و

 الدراستات تلتك وخصوصتاً  ، والمجتمتع والجماعتة األفتراد علتى اإلعتالم وسائل مضمون

 التي األخرى الدراسات وكذلك ، الطفل سلو  على نالتلفزيو في العنف بتأثير عنيت التي

 . والجماعات األفراد معارف على االتجاهات على اإلعالم وسائل تأثيرات درست

 الجانتب عتن الناتجتة التتأثيرات تناولتت التتي الدراستات ضآلة سنجد فإننا البحث دققنا ولو

 رف علتى كتابتاً  أكانتت واء، س مادية وسيلة مجرد باعتبارها ،  اإلعالمية للوسيلة المادي

 لتم المتادي الجانتب هتذا أن نعنتي. المنتزل فتي جميل كصندوق تلفزيون جهاز أو ، المكتبة

 . وأفراده وجماعاته  المجتمع على تأثيراته تتبع في عناية يلق
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 للجانتب والنتتائج التتأثيرات علتى األمثلتة بعتل Chaffee شتافي أورد وقتد هتذا         

 وهنا . البيت داخل موجوداً  جهازاً  باعتباره التلفزيون وخاصة ، عالميةاإل للوسيلة المادي

 اإلعالمية للوسيلة المادي الجانب عن تنتج التي التأثيرات من مجموعة إلى اإلشارة يمكننا

 : يلي فيما تتمثل وهي دراسة إلى تحتاج والتي

 المثتال ستبيل علتى  ، يةاقتصتاد تتأثيرات اإلعالمية للوسائل استخدامنا عن ينتج : أوالً     

 اإلذاعتي االستتقبال أجهتزة لتشت يل الطاقتة واستتهال  ، للطباعتة التالزم التورق استتهال 

 وكتذلك ، وغيرهتا والمطابـتـع ، والتلفزيونيتـة اإلذاعيتة المحطتات وتشت يل ، والتلفزيتوني

 قطتع( البيئتة علتى التتأثير مثتل اإلعالميتة، الوستائل تصتنيع عتن تنتتج التتي التتأثيرات

 ذلتك إلتى باإلضتافة .المجتمتع علتى والصتحي االقتصتادي والتتأثير وتلوثهتا،)األشتجار

 يستتدعي التذي ، والقتومي المنزلتي االقتصتاد علتى وتكاليفهتا ، االتصتال أجهتزة استهال 

 . ذلك وغير ال يار وقطع األجهزة استيراد

 ، الضتيوف رفتةغ فتي بتارز مكان في مكتبة فوجود  : اجتماعية تأثيرات وجود : ثانياً     

 الوضتع يبترز اجتماعيتاً  تتأثيراً  يتوفر إذ  مضتمونه، عتن النظتر ب تل للكتتاب تتأثير هتو

 جهتاز ومعته المجلتس فتي تلفزيتون جهاز وجود فإن كذلك . للشخص والثقافي االجتماعي

 أخترى ناحيتة متن وهتو  ،ناحيتة متن للمضيف االجتماعي الوضع إبراز إلى يؤدي الفيديو

 واألقربتاء واألصتدقاء الجيتران بتين االجتمتاعي التفاعل في أساسية اجتماعية عادة يحطم

 غرفتة داختل فتي التلفزيتون ووجتود  ، بعضتهم متع أوقتاتهم قضتاء يعتتادون كتانوا التذين

 عن الناس يش ل مما  ـ البرنامج عن النظر ب ل ـ الجهاز فتح أحياناً  يستدعي ، الضيوف

 . اآلخر البعل مع بعضهم الحديث

 أصتبح  التلفزيتون وجتود متع فمتثال : الوقتت استتهال  أستلوب علتى تتأثيرات : ثالثتاً     

 أخترى أنشتطة فتي األطفتال يستتهلكه كان كبيراً  وقتاً  التلفزيون جهاز مع يقضون األطفال

 التتأثير هتذا ويرافتق،  اللعتب ورفاق األسرة بين االجتماعي والتفاعل والقراءة اللعب مثل

 األخرى اإلعالم وسائل على أخرى تأثيرات واقعية يةناح من الوقت استهال  أسلوب في

 استهال  يزداد ، فمثالً  األخرى األنشطة وعلى

 ذروة فتي المتاء استتهال  ويتزداد الكهربتاء

 الشتوارع فتي المشتي ويقتل . التلفزيون مشاهدة

 وجتود ومتع . المترور حركتات نستبياً  وتختف

 لقضتاء أساستي كنشتاط القتراءة قلتت التلفزيتون

 ارتيتاد وقتل   الراديتو إلتى االستتماع وقتل   الوقتت

 . ترفيهيتين كوسيلتين السينما دور

 إذ : النفستي الجانب على تأثيرات : رابعاً        

 أن إعالمية وسيلة بوجود المرء إلحساس يمكن

 الشتعور مثتل المشتاعر أنواع بعل بتبديد تقوم

 أن نرى فإننا ولذا . بال ضب والشعور بالوحدة،
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بتوا اآلباء بعل أَن   نجد وبينما ، ومعارض مؤيد بين تنوعت لفزيونالت تجاه المشاعر  رح 

بوا اآلخر والبعل ، للطفل كجليس بالتلفزيون  .الستوء رفتاق عن أطفالهم يبعد ألنه به رح 

 أداة بأن ته التلفزيون ويتهم . عدائية مشاعر للتلفزيون يوجه من نجد أَن   من نعدم لن أننا إال

 في ويقحمهم للعنف يعرضهم أنه إذ . األطفال على -خصوصاً - رضا تأثير وذات ، مفسدة

 متع االجتمتاعي والتفاعتل اللعتب مثتل كبترى فائتدة ذات أنشتطة متن ويحترمهم الكبار عالم

 (13أسرهم ) أفراد ومع أقرانهم

 عدم مجال في يقع اإلعالم وسائل تأثير أن Leslie Moeller  مويلر ليزلي ورأى       

 فإنه ولذا غيرها، عن اإلعالم وسائل عن ينتج الذي التأثير نمي ز أن عبالص ومن ، اليقين

يلتي  كما التأثيرات تلخيص ويمكن شاملة يعتبرهاغير والتي التأثيرات من مجموعة يقترح

(14) : 

 واالستيعا  المعرفة  اتوى على التثثير:  

ـ  العامة لشئونا في وخصوصاً  ـ المعرفة مستوى كان وإذا العامة الشئون في وخصوصاً   

 واإلدرا ، التوعي، مثتل، متفاعلتة كثيترة مت يترات هنتا  أن إال بالتأكيتد، يتحستن

 متا هنتا  فلتيس ، االتصتالية العمليتة علتى تتؤثر كلهتا االنتقائيتة، والعوامتل واالستتيعاب،

 عند الوعي أو االنتباه يستدعي سوف ما إعالمية وسيلة في مضمون أي ظهور أن يضمن

 كتان إذا يتضتاءل تتذكرها ولكتن ، للمعلومتات المتكترر بتالتعرض المعرفتة رتتأث .المتلقين

 متع اإلعتالم وستائل مضتمون تفاعتل نتيجتة فالمعرفة  ، بها مصلحة أو اهتمام للمرء ليس

 وستائل أحتداث تتذكر علتى المترء مقتدرة وتعتمتد . للمتلقتين المباشترة الشخصتية الخبرات

 األفتراد، بتين العالقتات ختالل متن التعزيتز وعلتى للحتافز، التعرض تكرار وعلى اإلعالم

 تعترض إلتى االستتيعاب تحقيتق ،ويحتتاج المعلومتات لهتذه المرء حاجة مدى على وتعتمد

 في الشك أو للرسالة األفراد تفسير سوء ذلك دون يحول وقد أكثر، شخصية ومصالح أكبر

 الفعتل دودر علتى مباشتر تتأثير واالستتيعاب للمعرفتة الحقتائق قبتول رفتل أو ، ستماعها

 تتأتي ـت منهتا كبيتر جانتب في الجماهيري لالتصال عاطفية استجابة فأي للمتلقين العاطفية

 ومتن ، التعترض تكترار ومتن االتصتال لوستائل التعترض فيته يحتدث التذي المشتهد متن

 المرجعتي )اإلطتار للفترد األساستي المعرفتة جتدول ومتن للتعترض، الستابقة المعلومتات

 الستينما صتالة ألن تتوتراً  أكثتر يصبح مرعب سينمائي لفيلم فلالط فعل رد وإن للتفسير(،

 جدولتة وبستبب ، العاطفيتة األفعتال ردود متن لمجموعتة ةً  مستبقا محكتوم وألنته مظلمتة

 الطفتل خصتائص على يعتمد كله ذلك ، الفيلم يتصور فيها التي الكلية الطريقة أو المعرفة

 . الشخصية

    العام الرأي وت كي  الواقع إنتا :  

 بفضتل اإلعتالم وستائل وتستاهم المتصور للعالم الواقع بتقديم اإلعالم وسائل تقوم 

 الذي الواقع عن أذهاننا في المنطبعة الصور صنع في التفسير في والتقدم وقتها في الزيادة

  (الجماهيرية اإلعــالم وسائــــــــل أهمهــا مــن عدة بطرق العام الرأي ويتشكل . يعيشه

 ).  بعد فيما وتشكيله العام أيالر  وسندرس
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 للمجتمع األولويات /ترتيب األجند  وضع 
 وستائل لتدى مهتم هتو فمتا الجمهتور لتدى األولويتات بترتيتب اإلعتالم وستائل تقتوم        

 . ع(التاس الفصل في األجندة وضع وسندرس) . الجمهور لدى مهماً  يصبح اإلعالم

 العام والذوق لحيا ا ونمط وتغييراالتجاهات القيم على التثثير: 
 ، قتائم هتو لمتا تعزيزيتة تتأثيرات هتي الجوانتب هذه في التأثيرات ومعظم                    

 عوامتل متع الجوانتب هذه على التأثير دورها في  اإلعالم وسائل تلعب كل األحوال وفي 

 . اإلعالم وسائل غير أخرى

 فتي العتام والتذوق الحيتاة ونمتط اتاالتجاهت علتى اإلعتالم وستائل تتأثيرات تتبع ويمكننا   

 وتعتمد  . الموسيقى وتذوق والمأكل الملبس في  الحياة نمط وخصوصاً  ، العربي المجتمع

 وستائل فعاليتة العديدة البحوث وأثبتت االتصالية، للتجربة وفهمهم األفراد وعي على القيم

 والقتيم التجاهتاتا تتدعيم علتى اإلعتالم وستائل وتعمتل ، جديدة اتجاهات خلق في اإلعالم

 األغلبيتة متن مقبولتة آراء عتن التعبيتر تفضتل اإلعالم وسائل أن حيث ، ت ييرها من أكثر

 االنستجام إلتى يتؤدي وهتذا .المجتمع في الطبيعية والسلو  االتجاهات أنماط عن والتعبير

 جعتل علتى اإلعتالم وستائل وتعمتد االختالفتات،  وتقليتل الفرديتة، وإضتعاف االجتمتاعي

 لتكتون اختيارهتا طريتق عتن ببستاطة وذلتك مهمة، واألفكار واألشياء والجماعات األفراد

 .المالحظة أو لالنتباه موضعاً 

 الالوك لتغيير التثثير :  

 اإلعتالم وستائل فتتأثير معينتة شتروط ظتل فتي السلو  على اإلعالم وسائل تؤثر           

 تعترض هنتا  كتان إذا فعتاال، يكتون أن يمكتن النتاس بعتل علتى العتدواني الستلو  علتى

 أنمتاط على التأثير في مرتفعة لإلعالنات واالستجابة ، اإلعالم وسائل في للعنف تراكمي

 .الجمهور من عديدة شرائح عند ، الشراء

 مثتل الستلو  ت يتر علتى اإلعتالم وستائل تتأثير تناولتت التتي الدراستات متن العديتد وهنا 

 وسائل تأثير درست عديدة دراسات وهنا  .وغيرها والعدوانية ، اللعب وأنماط التصويت

 اإلعالم وسائل تأثير تتبع يمكننا أنه شك وال .الفراغ أوقات أثناء الناس نشاط على اإلعالم

 . فراغهم ألوقات الناس قضاء سلو  على - تأثيرالتلفزيون واإلنترنت  وخصوصاً  -

 علتى ذلتك نجتاح ويعتمتد ، لحدوثته وقتتاً  يستت رق متا ستلو  ت ييتر فتإن حتال أيتة وعلتى

 االقتصتادية مختاطرتهم و بتالقرار المترتبطين النتاس عتدد مثتل المت يترات متن مجموعتة

  يتتم أن ويمكتن .الت ييتر متع وحتوافزه وقيمته الفترد ستلو   توافتق ومتدى ، واالجتماعيتة

 .لإلنسان الشخصية  والخبرة اإلعالم لوسائل التعرض بين التفاعل خالل من الت يير

 

        

 

 

 



 
 
 
 
 

 

206 
 

 العام يالرأ 
 

ف              حول األفراد آراء من مجموعة :  «بأن ه العام الرأي Davison دافيسون يُعر 

 ستلو  علتى تأثيرهتا اآلراء هذه تُمارس ما وغالباً  - ةعام مصالح - اهتمامات ذات قضية

 .(15) »  الحكومة وسياسة والجماعة الفرد

 الترأي Bernard Hennessy هن يستي برنتارد يُعتر ف »العتام الترأي «كتابته وفي        

 ذات مستألة حتول األشتخاص متن هتام عتدد   عنهتا عب تر األفضتليات من ُمرك ب« بأنه العام

 (16)  »عامة أهمية

 هتذين وفتي  . اآلختر التبعل بعضتهما يكمتالن ألنهمتا التعتريفين هتذين نقتتبس ونحتن

 والعادات ،  األعراف عن يختلف أن  العام للرأي يُمكن كيف لفهم هامة عناصر التعريفين

 عتام اهتمتام ذات ليستت التتي الخاصتة المصتالح عن تختلف العادات وكيف  ، االجتماعية

 . المجتمع في كبيرة جماعات لدى

 

 : العام الرأي عناصر

 : التالية العناصر نستخلص السابق العام الرأي تعريف خالل من         

 حولته االتفتاق عدم احتمال عم - موضوع هي القضية  :  اثلة أو قضية جو و - 

 . فقط الفرد وليس المجتمع من عام اهتمام موضع وهو

 ويتكتون ، متا بقضتية مهتمتة األفتراد متن معي نتة جماعتة وهتم الجمه ود: ط يع ة 

 ، كهتذا عتام جمهتور هنتا  ، ولتيس لها الواعين أو بالقضية المتأثرين أولئك من الجمهور

 . الجماهير هذه بها تهتم قضية خلقتها عديدة جماهير هنا  ولكن

 أعضتاء آراء )مجموعتة( ُكلي ة إلى يشير وهو  :  الجمهود لدى األفضليات ُ رّكب 

 واتجاهته الترأي توزيتع فكترة ؛ يتضتمن وهتذا  .مـــتـا قضيـتـة حـتـول)العامـتـة(الجمهتور

 متن أكثر يعني Complex of Preferences األفضليات ُمرك ب تعبير ولكن  . وكثافته

 والتتي ، الُمقاستة أو المتخي لتة الفردية اآلراء جميع كذلك يعني إنه ، والكثافة التجاها مجرد

عوا موضوع حول ، العالقة ذو الجمهور يحملها  . حوله تجم 

  تتجمتع التتي المختلفتة النظتر وجهتات عتن التعبيتر ويعنتي  : ال رأي ع ش التع ي ر 

 أكثتر وهتي ، المكتوبتة أو ةالمنطوقت بالكلمتات ذلتك يتحقتق أن ويمكتن . متا قضتية حـتـول

 أستلوب طريتق عتن الترأي عتن التعبيتر هنتا  وكتذلك  . الرأي عن للتعبير شيوعاً  الطرق

 العتام الترأي عتن التعبيتر يتم أن يمكن كما ، والمقاطعة واإلضرابات والمظاهرات العنف

 ختالل ومتن البحتث وحلقات والخطابة والندوات المحاضرات خالل من الشفوية بالكلمات

 ورستائل البرقيتات ختالل متن كتابيتاً  عنته التعبير يمكن وكما والمرئية المسموعة وسائلال

 . واالنتخابات واالستفتاءات االحتجاج أو التأييد

  ذلتك ويعنتي ، الجمهتور بحجتم يترتبط وهذا  : العملية ف  الم تركيش األفرا  عد 

 ضتئيالً  عتدداً  ليستوا مالعتا بتالرأي المعنيتين فتإن ثم ومن ، حالة كل في مختلف عدد وجود
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 فإنته وهكتذا  . ملحوظتاً  هامتاً  العتدد يكتون أن يجب بل ، خاصة بمسائل - أساساً  - ُمهتمين

 والتتي ، المحتملتة الفعاليتة أو الفعاليتة ختالل متن - جزئتي بشكل - األهمية تقاس أن يمكن

 أن رضالمفتت متن بتل ، مشتركة أعداد مجرد ليست وهي  . والتنظيم الكثافة بدرجة تتمثل

 . التأثير من ما نوع إحداث على القوة لها يكون

   وسياسة الجماعة وسلو  األفراد سلو  على العام الرأي يؤثر: العام الرأي تثثير 

 ويعمتل العتام، الترأي متع االنستجام على تعمل والحكومات والجماعات فاألفراد. الحكومة

 مثتل يكونتوا أن فتي يرغبتون والجماعتات فتاألفراد . معته ستلوكهم يتستق أن علتى الجميع

 أن الحكومتات وتستعى ، الركتب عتن ختارجين وكتأنهم يظهتروا أن يفضتلون وال الجميتع

 على يعمل ومما ، النجاح لسياستها يوفر ذلك ألن العام الرأي مع منسجمة قراراتهـا تكون

 . المجتمع في واالضطرابات القالقل إثارة عدم

 عتن Doop دوب يتحتدث إذ ، الترأي عتن عبيترللت رليتتهم فتي التبعل ويختلتف          

 عتدم عتن النظتر ب تل اتجاهتات النتاس يمتلتك حينمتا وذلتك والكتامن الداخلي العام الرأي

 (17الداخلي . ) العام الرأي بأنه هذا إلى دوب ويشير  . القضية عن التعبير

 Herbert بالمتر هيربترت يتراه كمتا العتام الترأي خصتائص أحتد هتو العنصر هذا ولكن 

Blumer   التي حددها كما يلي : 

 . البشر من أفراد سلو   - أ

 . الموقف عن التعبير يشمل -ب

 . األفراد من العديد يؤي ده -جـ

 يتم أو المعروفة العامة األشياء أو المواقف بعل خالل من وتحفيزه استثارته يتم - د

 . نحوه توجيهه

 . لعديدينل هام هو إنما ، يالمعن   الموقف أو الموضوع  - هـ

 . عليه المتفق العام الموضوع طبيعة حول للعمل االستعداد أو عمالً  يمثلون الذين -و

فهم ستيكون اآلخترين أن متن بتوعي يعملتون ما ال الب في هم -ز  الموقتف متع تصتر 

 . ذاتهــا بالطريقة نفسه

 -ط. عنها يرللتعب االستعداد أو فيها يشتركون التي واآلراء االتجاهات نـع التعبيـر يتم -ح

 بحضتور ذلتك يكتون وقتد لعرضتها يجه تزون أو هتذه الستلو  أنمتاط بعترض األفتراد يقوم

 . حضورهم بعد أو اآلخرين

لتة أو الثابتتة للشخصية لفظياً  مضموناً  السلو  هذا يتضمن قد -ي  وطبيعتة ، المتحو 

 .  منه أكثر شيئاً  تحقق أو الثابت المنسجم السلو  تعارض الحاضرة جهودها

 موضتوع حتول المتحتالفين األفتراد بتين الصتراع شخصتية لته يكتون متا غالبتاً  -ل

 . معارض

 فرصة إلعطاء وذلك ، العام السلو  مثل مثلهم كافي  بشكل وقوية متعددة واآلراء -م

 (18أهدافهـــا . ) تحقيق في فعالية احتمال لبروز
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 :  العام الرأي ت كي 

 ثتالث عبتر تمتر العام الرأي تشكيل مليةع بأن Kimball Young ين  كيمبول يرى     

 : وهي مراحل

 القضية بروز . 

 ضد أو مع مقترحة وحلول القضية حول النقاش . 

 19إجماع . ) إلى الوصول( 

 إلتى للوصتول أساستياً  شترطاً  اإلجمتاع إلتى الوصتول لتيس األمر حقيقة في ولكن           

 ، منستجمة بطريقتة آرائها عن تعبر أغلبية هنا  توافق لدى يكون أن فيكفي ، العام الرأي

 لتدى التتي الثالتث العتالم دول فتي وخصوصتاً   ، العتام الترأي لوجتود مؤشتراً  ذلتك ليكتون

 . الرأي عن اإلعالن عن وتمتنع المشاركة عن  ًاحجام شعوبها

 ومستتوى دولتي مستتوى على كثيرة العام الرأي تكوين مراحل على واألمثلة               

 هتي األولى المرحلة كانت ، 1980عام  إيران في األميركيين الرهائن زمةأ ففي . عربي

 المسألة حول النقاش بدأ الثانية المرحلة وفي إيران، في أميركية رهينة (52قضية ) بروز

 ستي . بتي . االيتـه شتبكة دور وكتان ، النقتاش فتي بتارزاً  دوراً  اإلعتالم وستائل ولعبتت  .

ABC-  ًبرنامجها خالل من بارزا Night Line بتقديم االحتجاز منذ المحطة واستمرت 

 لعبتت وهكتذا ، America Held Hostage رهينتة أمريكتا بعنتوان ليلتي خاص برنامج

 أولويتات تحديتد فتي بتارزاً  دوراً  -القوميتة التلفزيتون شتبكات وخاصتة- اإلعتالم وستائل

 لديهم المقدرة رفعتو ، أولوياتهم إلى القضية بهذه االهتمام مستوى ارتفاع وفي الجمهور،

 ،تمثتل قتومي إجمتاع هنتا  أصتبح فيهتا التي المرحلة وهي ، الثالثة المرحلة إلى للوصول

 كل في الشموع وإضاءة ، منزل كل فوق األمريكية اإلعالم برفع العام الرأي عن بالتعبير

 صتالاالت فتي أو المختلفة، اإلعالم وسائل عبر اللفظي التعبير أشكال إلى باإلضافة ، بيت

 . الجماعي أو الشخصي

 طريتق عتن عتام رأي تكتوين فيهتا يتتم ال التتي األخترى القضتايا بعتل وهنتا            

 عنهتا التعبيتر شتكل يتختذ التتي القضتايا بعتل هنتا  إذ األغلبيتة طريتق عتن بتل اإلجمتاع

 السياسية القضايا بعل مثل ، الخالف وموضع الجدلية القضايا في وخاصة أغلبية صورة

 ال حولته عتام رأي بوجتود والحستم ، مختلفتة حولته فتاآلراء ، أريحتا - غتزة اتفاق هاومثال

 . أغلبية األحوال أحسن في بل إجماعاً  يكون أن يمكن

 : نوعين إلى تصنيفها يكن الداخلية العوامل من بمجموعة العام الرأي ويتأثر             

 حيتث متن بالفرد ترتبط عديدة راتمت ي لتأثير العام الرأي يخضع إذ : ال خصية العوا  

 والتحترر التزمتت حيتث من الفرد تنشئة وطريقة ، واالقتصادي والثقافي التعليمي مستواه

 الخ...... المسبقة وأفكاره والتسامح والمشاركة

 الداخليتة مثتل المجتمعية العوامل من لمجموعة العام الرأي ويخضع : المجتمعية العوا  

 وأساليب ، للناس المتاحة والديمقراطية الحرية ودرجة ، المجتمع يف وطبيعتها القيادة نوع

 ونتدوات إعتالم وستائل متن لألفتراد المتاحتة والجمتاهيري والجمعتي الشخصتي االتصتال
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 واألحتزاب الجماعتات لتتأثيرات العتام الترأي يخضتع وكتذلك ، وغيرهتا ومحاضترات

 الفكتري متوروثال يلعتب كمتا.، الضتاغطة الجماعتات دور تلعتب التتي والمؤسستات

 والقيم والعادات الدين مثل العام الرأي على التأثير في هاماً  دوراً  المجتمع في واالجتماعي

 . وغيرها والخرافات والشائعات السائدة

 وأهتم العتام الترأي علتى التتأثير فتي خارجية أخرى عوامل تلعب كما : الخارجية العوامل

متن  التدولي االتصتال أقنيتة عبتر تتتدفق التتي الخارجيتة أو األجنبيتة الدعايتة العوامتل هتذه

 إلتى باإلضتافة .وإنترنتتوستياحة   وكتتب ومجتالت وصتحف صتناعية إذاعتات وأقمتار

 .وبروزه العام الرأي تكوين في حاسماً  عامالً  تكون أن يمكن الطارئة التي األحداث

 

 العام الرأي ف  ااعالم وسائ  تثثير : 

           بيرلـسون برنـارد يــقوم »العام والرأي االتصال« بعنوان مقالة في                 

 Bernard Berelson  ويقتترح  . العتام الترأي فتي اإلعتالم وستائل تتأثيرات بدراستة 

 : اإلعالم وسائل تأثيرات لمناقشة التالية المعادلة

 بعتل تحتت القضتايا، أنتواع لتبعل النتاس، بعتل انتباه تجذب االتصال أنواع بعل  «

 « (20) . التأثيـرات مـن األنواع بعل لها ويكون ، الظروف من أنواع

  »العوامل من مجموعات أوخمسة «عوامل خمسة تُظهر المعادلة هذه أَن بيرلسون ويرى

 تمثتل )المت ي ترات( العوامتل هتذه بتين المتبادلتة العالقتة وأن ، االتصال بعمليات المرتبطة

 )21المجال . ) هذا في النظرية جوهر

 العوامتل هتذه تفرضتها التتي الشروط إليضاح العوامل هذه بها تعمل التي الطرق ويشرح

   . العـام الرأي على التأثير في االتصالية

  االتصتال لوستائل الشخصتية الطبيعتة تتزداد كلما بأنه يرى وهو : االتصال أنواع 

 عمتلال فتي «Personalism» الشخصتانية حجتم فعظم ، اآلراء تحويل في فعاليتها تزداد

 ستياق فتي تشتكيلها يتم األفراد آراء وألن أكثر، فعالية   يحقق أن المفترض من االتصالي

 آراء متع الفترد آراء انستجام إلتى الحاجتة تشكل ، رسمية غير أو رسمية اجتماعية روابط

 . هاماً  حافزاً  عامالً  المفضلة وجماعته رفاقه

 مقارنتة - الشخصتية العالقتات اتفتإن إمكانيت » ورفاقته الزرستفيلد يترى وكمتا           

 بعتل لهتا وألن  . أعظتم ت طيتهتا ألن  : لستببين نفتـوذاً  أكثر - الرسمية االتصال بوسائل

 الشخصتية فاالتصتاالت . «الرستمية الوستائل تفتوق والتتي المحتددة السيكولوجية الميزات

 واجهتةم فتي مرنتة فهتي ، الرستمية بالوستائل بالمقارنتة ،مقصتودة وغيتر انطالقتاً  أكثتر

 وتوفر ، للرأي من اإلذعان  أكثر مرغوبة بمكافآت الشخص تزود أن ويمكنها ، المقاومة

 بنتاء أنته بيرلسون ويرى . إقناع بدون تقنع أن ويمكنها ، حميم بمصدر والثقة االعتماد له

 فتالراديو » . شخصانية «أكثر ألنه الجريدة من أكثر الراديو فعالية فإن التصور هذا على

 تتأثيراً  أكثتر المتخصصتة االتصتالية الوستيلة وتأثير . الجريدة تفعل مما أكثر إليك يتحدث

 المتخصصة فالمجلة ، )العامة( المتخصصة غير االتصالية الوسيلة من الرأي ت يير على
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 وستائل بمضتمون يتعلق وفيما هذا  . الناس جميع تخاطب التي العامة المجلة من ثقة أكثر

 متن أكثتر ، العقتول ت ييتر علتى تتؤثر أن يمكنهتا األحتداث عتن التقتارير فتإن ، اإلعتالم

 اإلعتالم لوستائل العتاطفي المضمون فإن وكذلك والمعلقين األعمدة كتاب وآراء التعليقات

 )22العقالني . ) المضمون من اآلراء ت يير في فعالية أكثر

    االتصتال فعاليتة فتي المؤثرة العوامل من عامل القضايا نوعية : القضايا أنواع 

 واهتمامتاتهم النتاس بمصتالح المرتبطتة القضتايا بتأن شتك وال العتام الترأي على تأثيره في

 يحتتاج معهتا التفاعل كان كلما وحيوية جدية القضايا كانت وكلما ، غيرها من تأثيراً  أكثر

 . القرار اتخاذ في نضج إلى

 تختلتف العتام الترأي لتىع التتأثير فتي االتصتاالت فعاليتة بتأن بيرلستون يترى               

 العتام الرأي على تأثيراً  أكثر االتصال مضمون ويكون ، الموضوعات /القضايا باختالف

 فاعليتة أكثتر العتام الترأي علتى تأثيره يكون وكذلك ، ُمعادة وغير جديدة القضايا كانت إذا

 تأثير نيكو أن المحتمل ومن ، الحيوية القضايا في تأثيره سرعة من الهامشية القضايا في

 اآلراء على تأثيرها من فعالية أكثر ، الشخصيات حول اآلراء على التأثير في االتصاالت

 (23القضايا . ) حول

 نوعيتات بتاختالف العتام الترأي علتى اإلعتالم وستائل تأثير يختلف:  الناس أنواع 

 جزء ىعل ممارسته يمكن العام الرأي على اإلعالم لوسائل المباشر التأثير أن إذ  . الناس

 النتاس اقتنتاع كتان كلمتا وأنته ، المختلفتة اإلعتالم لوستائل يتعرض الذي الجمهور من فقط

 أقتل النتاس كتان وكلمتا ، اآلراء ت ييتر اإلعتالم وسائل على صعباً  يصبح ، ما بقضية قوياً 

 لت ييتر بالتتأثير اإلعتالم وسائـتـل تقتوم أن يـتـف أكبتر الفرصتة كانتت ، بالموضتوع معرفة

 النتاس آراء علتى تتؤثر التتي المت يترات متن مجموعتة هنتا  أن شتك وال (24اآلراء . )

 ومستتواهم بالقضتية، ومعترفتهم ، اقتنتاعهم ودرجتة ، ثقتافتهم حيتث متن وخصوصتاً 

 . اإلجتماعية وتنشئته الفرد وشخصية ، واالجتماعي االقتصادي

 

 فتي االتصتال فعاليتة أن بيرلستون ويترى: باالتص ال المحيط ة الظ رو  أنواع 

 االتصال فتأثير. بها المحيطة الظروف طبيعة باختالف تتنوع العام الرأي على لتأثيرا

 ظتروف فتي تتأثيره متن أعظتم االتصال احتكار فيه يكون ظرف في الرأي ت يير على

 ـت اإلعتالم وستائل منافستة ختالل متن ـ بالتوازن يعرف ما فإن كذلك  . االتصال تنافس

 أن متا لقضتية المتابعين يمك ن مما المن وع إلعالما لوسائل المضمون توزيع نسبة يعني

 كتل وعلتى  . ومعقتول متساو بقدر مختلفة نظر وجهات يسمعـوا أو يشاهدوا أو يقرأوا

  على االتصال وسائل فتأثير حال
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 ختالل متن القضتية علتى لالستتحواذ المنافستة بدرجة تتمثل وظيفة هو العام الرأي 

 . اإلعالم وسائل

 أو  االتصال لوسائ  التعرض قصدية ه  الرأي ت يير على المؤثرة الظروف شروط ومن

 .  قصديتها عدم

 

 للقراءة القصدي غير الت عرض أن على تدل التي المؤشرات بعل هنا  أن بيرلسون يرى

 (25المدروس . ) أو القصدي التعرض من اآلراء ت ييـر فـي فعالية أكثر االستماع أو

 الترأي علتى التتأثيرات متن أنتواع عتدة هنتا  أن بيرلستون يترى: يراتالت ثث أنواع 

 بعتل اعتنتاق علتى اإلعتالم وستائل تتأثير بتين التفريتق متن البتد اإلطار هذا وفي  . العام

 فوستائل  . شتامل بشتكل السياستية اآلراء اعتنتاق علتى وتأثيرهتا ، غيرها من أكثر اآلراء

 تأثير لها اإلعالم

 استتدعاء طريتق عتن وذلتك ، الجمهتور تهتم التتي العامتة بالشتؤون اهتمتام انتاج في كبير 

، زادت  ةالسياسي القضية على اإلعالم وسائل تركيز زاد فكلما ، بأستمرار لها الناس انتباه

 إمكانية اتخاذ الجمهور قرار بشأنها .

 : طريقين عن السياسية الالمباالة بتحفيز - قصد ب ير - اإلعالم وسائل تقـوم أن ويمكن

 اإلعتالم وستائل مضتامين وتنتوع الترفيهيتة المتواد إلى الوصول وسهولة جاذبية إن إذ - أ

 . الجماعات بعل عند السياسي االهتمام تقلل أن يمكنها

 يعرفهتا أن المفتترض متن التتي ـت السياستية القضتايا وتعقيتد ، وتنتوع ، تضتخيم إن -ب

 اإلعتالم وسائل تأثير بين التفريق بيج وكذلك . الالمباالة إلى تؤدي أن يمكنها ـ المواطن

 . األجل طويلة وتأثيرات األجل قصيرة تأثيرات فهنا  الزمن حيث من

 ( مشهد من مشاهد جرائم اسرائيل في غزة  مما حرك الرأي العام الدولي)  
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 متن - القصتير المتدى علتى - اإلعتالم وستائل تتأثير يُحدثه ما تتبع السهل ومن              

 عتن انتابهنتا تحتول أال   يجتب والتتي ، العتام الترأي اتجاهتات علتى تطترأ التتي الت ييترات

ترة. وخفيتة ، مراوغتـة تكتون والتتي الطويتل، المتدى علتى اإلعتالم وستائل تتأثيرات  ومعم 

 الطويتل، المتدى علتى ، السياستي الجمهتور انتبتاه علتى األفتالم تؤثر ، المثال سبيل وعلى

 يختارونهتا، التتي السياستية القضتايا أي بعتد فيمتا يقتررون بحيتث ، األساستية القتيم بتقوية

 . وفاعل موجود ولكنه مباشر وغير بعيد فالتأثير

 مجموعتة بتقتديم وذلتك ، الطوي   الم دى علتى العتام الترأي علتى اإلعتالم وستائل وتتؤثر

 متن مقبولتة تصبح والتي ، العاطفي الطابع ذات السياسية الرئيسية للمصطلحات تعريفات

  . لها مالئم تحدي  وجود في نقص خالل

 عادة يشمل العام الرأي على التأثير فإن ، المدى قصير  اإلعالم وسائل لتأثيرات وبالنسبة

 تنشيطها أو اآلراء بتعزيز التأثير يتم ما وغالباً  ، سابقين اتجاه أو موقف من اآلراء تحول

. 

الة اإلعالم ووسائل  لالختتالف المعتززة بتاآلراء ، متا لفكترة المناصترين تزويد في جداً  فع 

الة هي وكذلك . موقفهم تعزيز يعني وهذا موقفهم على للحفاظ يحتاجونه الذي والتبرير  فع 

 وستائل فتإن هتذا متن وأكثتر  . تنشتيطها يعنتي وهتذا ، الكامنتة النتاس مواقتف إظهتار فتي

الة اإلعالم  تقتوم اإلعتالم وستائل فتإن وهكتذا ، جمهورهتا لتدى  سياستية قضايا بناء في فع 

 حتول لخاصتةا المناقشتات بتأن التدالئل بعتل وهنتا  للمناقشتة السياستي المسترح بتجهيز

 ونـيتحدث فالناس ، المسائل لتلك اإلعالم وسائل تقديم من مالمحها تأخذ السياسية المسائل

   (26)  .اإلعالم وسائل تحددها التي الخطـوط عــم بانسجــام

 مباشترة تابعتاً  يكتون ال الجمهتور على اإلعالم وسائل تأثير بأن التوضيح من بد ال وكذلك

 أو للقتار  المستبقة المواقتف أن ذلتك ، االتصتال مضتمون أو المتصتل قصتد متع ومتوافقاً 

 التتأثِير تُعتد ل أو حتاجزاً  تقتف أو تعمتل أن ويمكتن بتالموقف، العميقتة صتلتها لهتا المستتمع

  . مدم ر تأثير بإحداث تقوم أن أو المقصود

 

   العام الرأي  ود 

 

 األفتراد يستتطيع إذ   ، يتةالمجتمع وتأثيرات األفراد على تأثيرات تشكيله بعد  العام للرأي

روا أن العام الرأي خالل من ويقتود   . تواجههم التي المشكالت لحل بهم خاصة رلى يطو 

 انستجامه أو الفترد رأي استقاللية  تحقيق إلى الجماعات آراء تبني أو األفراد آراء تطوير

 . لآلخرين مناقضاً  موقفاً  يتخذ  أو الجماعة مع

 : لآلداء األفرا  العتناق وظائ  ثثال هناك بثن  افياون ويرى

 بتطتوير - العمليتة هتذه ختالل متن - الشتخص ويقتوم  : الموض وع  التقي يم 

 وحاجتات داخليتة حاجتات وجتود يفرضتها التتي للمشتكالت الحلتول بنتاء نحتو االتجاهتات

 . بيئية حاجات أو خارجية
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  التوحدب محددة نظر وجهات اعتناق خالل من الشخص يقوم  : االجتماع  التكي 

 بتأن ذلتك تحقيتق ويمكن . السكان بين من المختلفة المرجعية المجموعات عن باالبتعاد أو

 يقتوم أن أو ، اآلخترين عتن مستتقالً  ليكتون ، حاجته عن كتعبير اآلراء بتطوير الفرد يقوم

 . السائدة المعتقدات  عن شاذاً  بذلك ويكون اآلخرين،  تجاه عدائية آراء باعتناق أحياناً 

 بيئتي حدث بين وعي بال الفرد حواس تستجيب عندما غالباً  يحدث وهذا ول :التح 

 ، الستوأل موضتع الحتدث تجتاه موقفتاً  الفترد ويتبنى  . محلولة غير داخلية ومشكلة متخيل

لة رلية هو والذي  أن يمكتن هتذا وبفعتل  . الداخليتة مصاعبه مع التعامل في ألسلوبه محو 

 ( 27الخاصة ) مشكلته نتجتهأ الذي القلق بعل تقليل في ينجح

 السياستي الكيتان علتى تتؤثر مجتمعيتة أخترى بوظتائف العتام الترأي ويقتوم            

 أن العتام للترأي يمكتن المجتمعتي المستتوى فعلتى  . بلتد أي فتي واالقتصادي واالجتماعي

تد ق أو يُوح   امالعت فتالرأي  . واجتماعيتاً  واقتصتادياً  سياستياً  بأكملته مجتمتع توجهتات يمتز 

د  المجتمع قوته في  العام للرأي يكون وقد  . يمنعه أو يعيقه أو السياسي القرار يسند الموح 

 لبضتائع المقاطعتة ، مثتل وستلوكهم النتاس توجهتات فتي اقتصتادية كبيرة بإحداث تأثيرات

  العمل. في الالمبااله أو االعتصام و اإلضراب أو معينة

 الرأي أن على الحديث يمكننا وهكذا             

 :  التالية الوظائف يحقق العام

 تقتوم وظيفتة وهتي  : التعزيزي ة الوظيف ة -أ

 وفتي المجتمتع فتي العامتة التوجهتات بتعزيتز

 . الحاكم للنظام إسنادية تكون ما ال الب

 يقتوم وظيفتة وهتي  : المعيق ة الوظيف ة - 

 آراء يعيتق ممتا ستلبي بتدور فيهتا الجمهتور

 . والحكومة المجتمع

 علتى بنتاءً  تقتوم وهتي  : المانع ة ظيفةالو -جـ

 وفيها المجتمع أفراد قبل من الرافضة المواقف

 . المجتمعي األداء عن يمتنعون

 يظهتر العتام فتالرأي  : الكاش فة الوظيف ة - 

 المجتمع في الجماعات توجهات القرار لصن اع

 .مصالحهم عن وتعبر

 العتام الترأي يقتوم  : التقديري ة الوظيف ة -ه ـ

 التذي القاضتي بوظيفتة أشتبه هي امةه بوظيفة

  قراراتهم وعلى القرار صناع على يحكم

 صورة هزت الرأي العام العربي  
 ون األردني صاحبة الصورةواستضاف التلفزي
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  انتقالية ظاهر  العام الرأي : 
         

 أو تصتنعه التتي العوامتل متع تتكيف متحركة ظاهرة فهو دائمة، ظاهرة العام الرأي ليس 

 منته نتوقتع نأ دون ، ويختفي عفوية وكأنها تبزغ كظاهرة العام الرأي ويظهر ، فيه تؤثر

 : )28دافيسون ) أوضح كما العام الرأي فيها يختفي طرق عدة وهنا   . ذلك

 مبرر أي يوقف سوف العام الرأي يميز التكي ف الذي سلو  فإن القضية اختفت إذا 

 إلتى 1992/12/18فتي  استرائيل أبعتدتهم التذين  415آل  المبعتدين قضتية ذلتك مثتال لته

 وبانتهتاء لهتا ومتابعتاً  يقظتاً  العتام الترأي أبقتى حتل دون مشتكلتهم بقتاء فتإن لبنتان، جنتوب

 2009معها ، ومثل ذلتك االعتتداء الصتهيوني علتى غتزة عتام  العام الرأى يختفي المشكلة

 حيث تتطور رأي عام عربي ودولي واختفى مع االنسحاب اإلسرائيلي من غزة

 هذا بدا وقد ةالمتحد الواليات تمارسها اللعبة وهذه ، آخر رأي محل عام رأي يحل 

 . لوكربي قضية في ليبيا ومع الخليج حرب بعد العراق  مع التعامل في واضحاً 

 أن ، ذلتك ومثتال ، عظمتى ماديتة قتوة طريتق عن العام الرأي تحطيم يتم أن يمكن 

 الرأي عن للتعبير عقوبات ووضع ، الصحف وتعطيل ، سياسيين قادة باعتقال نظام يقوم

عتام  االنتخابتات فتي اإلسالمية الجبهة نجاح بعد الجزائر وتجربة  . السائد للنظام المخالف

ومتا  2009النوع ، وقضتية االنتخابتات اإليرانيتة فتي يونيتو  هذا على واضح مثال 1991

رافقهتتا متتن تشتتكيك فتتي نتائجهتتا والتتتي قتتادت إلتتى مظتتاهرات لمتتا ُستتمي بتتدعم المرشتتح 

 . د إلى إنهاء المظاهراتاإلصالحي ، وما رافقه من ذلك من قمع للمتظاهرين وقا

 زواله قبل والعادات االجتماعية المعايير تشكيل إلى يقود أن العام للرأي يمكن . 

 وذلتك أبرزهتا التتي القضتية إثتارة فتي يتنجح عنتدما يتوقتف أن العام للرأي ويمكن 

 . دستورية أو رسمية قوانين في صياغتها خالل من نجاحها بتحقيق

 

 العام الرأي استطالعات 
 

 السياستية دوافعته لته العشترين القترن مطلتع العتام منتذ بتالرأي االهتمتام بتات        

 العام الرأي إلى التجاري واإلعالن السياسية الدعاية توجهت فقد واالجتماعية واالقتصادية

 لتآلراء والتترويج التجتاري والتستويق السياستي التستويق بهتدف استتقطابه فتي محاولتة

 . االجتماعي بالسلو  اإلجتماعية النفسية الدراسات وعنيت ، واالفكار

 حتول الترأي علتى للتعترف كوستيلة العتام الترأي استطالع أسلوب القرن هذا خالل وساد 

  . ما قضية

 أشتكال عتدة هنتا  كانتت فقتد العتام الترأي الستتطالعات الحتالي الشتكل يتبل تور أن وقبتل 

 . بينها ومن العام الرأي على التعرف لمحاولة
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 النتاس أذهتان فتي يتدور متا معرفتة فتي الحكومتات برغبتة وتتمثتل  : اا ادية يرالتقاد - أ

 تقتارير أو للدولتة مخبترين ختالل من االطالع هذا أكان وسواء ، عقلياتهم على واالطالع

 . إدارية

 هتذه وأضتحت ، للتعمتيم فنيتة كوستيلة )الممث لتة العينتة( التمثيلي ة الطريق ة انت  اد -  

 مجتاالت فتي بدراستات بالقيتام وذلتك ، عشر التاسع القرن نهاية منذ علمياً  مقبولة الطريقة

 الحيتاة تدعم نتائج يوفر مما وغيرها والزراعي الصناعي واإلنتاج بالسكان تتعلق مختلفة

 . واالقتصادية اإلجتماعية

 تقتدير بدراستة »زنتابيكي و »  « تومتاس«  بتدأ1918عام  منذ : المواق  قياس - جـ    

 للتحليتل جديتدة فنية وسائل الناس، وابتكرت عند المحسوسة التصرفات هي يالت المواقف

 . االجتماعي النفس وعلم االجتماع علم في التجريبية الطريقة انتشار مع وخاصة

 ولكتن العتام للترأي حقيقيتة استتطالعات هتي السوق دراسات كانت : الاوق  داسات -  

 طبيعتة ولكتن  . تجتاري وهتدف سترية نتتائج ذات الستوق دراستات أن هتو بينهمتا الفترق

 . (29متشابهة ) بينهما البحث

 

  العام الرأي قياس أهدا 
 استتفتاءات ال ربيتة المجتمعتات في وخصوصاً  والحكومات اإلعالم وسائل تستخدم        

 العتام الترأي قيتاس ويحقتق  . المجتمتع فتي الترأي لتوزيتع كمية قياس كأدوات العام الرأي

 قضتايا فتي والحياديتة والمعارضتة التأييد درجة معرفة يمكن قوته ثحي فمن أهداف جملة

 هل الج رافية البقعة حيث من عام رأي ينتشر أين معرفة يمكننا التوزيع حيث ومن محددة

 حيث ومن السكانية التركيبة أو ، الخ .. البادية أو الريف أو الحضر منطقة في مثالً  ينتشر

 حيث ومن  . الزمن مرور مع استقراره أو ت يره أو أيالر ثبات مدى معرفة يمكننا الزمن

 في وآرالهم  توجهاتهم هي وما المجتمع أفراد فيه يسير اتجاه أي معرفة يمكننا المضمون

 التعتر ف يمكننتا فإنته المشتاركة حيث ومن  . تش لهم التي الموضوعات هي وما ما قضية

  . فاعل عام ورأي سلبي عام رأي على

 

     العام الرأي سقيا  نهجية : 

 ثتم ، األمريكيتة المتحتدة الواليتات فتي  أوالً  العتام الترأي استتطالعات انتشترت         

 فتي الرائتد المعهتد يعتبتر األمريكتي جتالوب معهتد ولعتل أوروبتا، فتي ذلتك بعتد انتشترت

 الناطقتة التدول علتى كبيتراً  تتأثيراً  يتؤثر أن استتطاع والتذي العتالم، في الرأي استطالعات

 . وكندا واستراليا بريطانيا مثل  جليزيةباالن

 شرائح أربع في تتمثل العام الرأي لدراسة الرئيسية المداخل أن دافيسون فيليبس .د  ويرى

 . متداخلة

 الجهتور آراء قياس باستفتاءات النوع هذا ويتمثل  : اآلراء لتوزيع الكمي المقياس .1

 . قضايا مجموعة أو ما قضية حول
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ي .2  متا قضية حول العام الرأي تشكل والتي األفراد آراء بين اخليةالد العالقات تقص 

. 

 . العام للرأي السياسي الدور تحليل أو وصف .3

 دراستة وكتذلك اآلراء تقتوم عليهتا التتي األفكتار تقتدم التي االتصال وسائل دراسة .4

 .الوسائل لهذه وغيرهم الدعائيين استخدامات

 

 

 :  الرأي استطالعات أسلو 
 ويتتم ، متا قضتية حتول الرأي استطالعات نتائج اإلعالم وسائل من نسمع ما كثيرا        

 وارنتر ويعترف مئويتة بنستب عنهتا يعبتر متا وغالبتا كميتة بطريقتة المعلومتات توصتيل

Warnerإلتى الناس أفعال ردود من يتكون الذي العام الرأي «بأنه لآلراء الكمي المقياس 

 علتى التركيز فإن بيرلسون يرى .وكما   »مقابلة  ظروف ظل في وأسئلة محددة عبارات

 درجتة هتي ومتـا  المعتنتق؟ التـرأي ينتشتر حتد أي إلتى مثتل أستئلة يتدرس متا عادة القياس

 أقترب هتي ومتا  الترأي؟ هتذا تواجته عرقيتة أو دينيتة أو ج رافيتة قطاعتات وأي  ؟ كثافته

 )30بها؟ ) يرتبط التي اآلراء

 يتتم التتي الترأي استتفتاءات ختالل متن كميتاً  العتام الترأي علتى التعترف يتتم العتادة وفتي 

 معهد مثل العام الرأي بقياس مختصة مؤسسات بها وتقوم ، ممثلة عينات باختيار اجرالها

 ، المتحدة الواليات في وستراتشي وستراتشي ، جالوب

 البريطتاني والمعهتد ، العتام للترأي الفرنستي والمعهتد

  . وغيرها العام للرأي

 علتتى التعتترف يمكتن لكمتتيا المقيتتاس ختتالل ومتن

 :  حيث من العام جمهورالرأي

 عدديتة أغلبيتة تكتون فيته رأي وهتو  : األغلبيتة رأي -أ

 . آخر رأي على لرأي

 رأي عن فيه التعبير يكون رأي وهو  : األقلية رأي -ب

 . المجتمع من ضئيلة يشكل نسبة

 المشتتر  الترأي عتن التعبيتر وهتو االئتالفي الرأي -ج

 . ما قضية حول قلياتاأل من لمجموعة

 بشتكل الترأي عتن التعبيتر وهـو  : اإلجماعي الرأي -د

 . المجتمع أفراد قبل من غامر

     Servey المستحية البحتوث أستلوب علتى العتام الترأي قيتاس بحتوث وتعتمتد

Research31تحليلية ) وأخرى وصفية مسحية بحوث نوعان وهي(  
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 وتوثيتق بتصتوير تقتوم أنهتا إذ ، وصتفية بحوثتاً  العام الرأي قياس بحوث تكون ما وغالباً  

 إجتراء لحظتة فتي قتائم هتو ما تصف أنها أي ، الجهور لدى الحالية واالتجاهات الظروف

 : التالية  األساليب العام الرأي قياس بحوث وتسلك االستطالعات

 بريدياً  ويعيدونها المستجوبون يملؤها استبانات طريق عن البريدية االستطالعات  

  الباحثين أسئلة على هاتفياً  اإلجابة طريق عن الهاتفية الستطالعاتا . 

  الشخصية المقابلة( الشخصي االستجواب( . 

 االستطالعات عبر اإلنترنت 

 بعتد الباحتث ويحتتاج عيوبه وله مزاياه له األساليب هذه من أسلوب وكل

 إعداد وهي البيانات عجم أداة بتصميم يقوم أن البيانات لجمع سيتبعه الذي األسلوب تحديد

 حصتوله إمكانيتة يتوفر بحيث ، والوضوح بالدقة يتسم أن يجب الذي ، المناسب االستبيان

 مقدمتة علتى يشتتمل أي يجتب االستتبيان وتصتميم). (32فيهتا ) لتبس ال دقيقتة أجوبتة على

 واضحة تعليمات خالل من االستبيان ملء سبيل إلى وترشده ، للمستجوب مقنعة
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 العاشر لفص ا

 

 االتصال وسائ  تثثير  نظريات
  

 :   قد ـة

 متن لهتا لمتا كله، االهتمام على عصرنا في الجماهيري االتصال وسائل تستحوذ           

 االقتصتادية ةالقتو تستاند أداة وأصتبحت . والمجتمعتات والجماعتات األفراد في التأثير قوة

 . الحديثة الدول في والسياسية والعسكرية واأليدولوجية

 لزاماً  جعل مما مضامينها اختالف مع نكون حيثما تحاصرنا اإلعالمية الرسائل وأصبحت

 أن واإلعالميتة والنفستية ، والسياستية ، االجتماعيتة المجتاالت مختلتف فتي البتاحثين على

 . اهيريةالجم اإلعالم وسائل تأثير في يبحثوا

 اللتتين والدراستة العنايتة ، نظريتات متن بهتا يترتبط ومتا اإلعالم وسائل تلق ولم            

 اإلعتالم وسائل على سيطرتها العربية الحكومات وتفرض . العربي الوطن في تستحقهما

 ولتدعم لختدمتها توظيفها على الحكومات هذه وتعمل ، الجماهير إلى المعلومات وتوصيل

 نظريتات بتأهم التوعي ضترورة هتذا ويفترض . فيهتا التنمويتة المشاريع مساندةول أنظمتها

 باالتصال، للقائمين النظريات هذه توفرها التي ومعرفة  اإلمكانيات اإلعالم، وسائل تأثير

 الجمهتور إلتى المناستبة الوستائل والستتخدام وتتأثيرا فاعليتة أكثتر رستائل لتصتميم وذلتك

 . المناسب التوقيت في المناسب

 الجماهيريتة اإلعتالم وستائل تأثيرات حول األبحاث ابتدأت تاريخية ناحية ومن             

القترن  ختالل نصتف رواجتاً  والقتت األربعينيتات في وازدهرت العشرين، القرن مطلع مع

 المزيتد نحتو بالتوجته القرن الحادي والعشرين  في أكبر اهتماماً  تلقى زالت وما الماضي،

 على تأثيرها مثل - العمالقة - الكبيرة المستويات على التأثيرات من للتحقق الدراسات من

 األفراد على تأثيرها مثل - القزمية - الص يرة المستويات التأثيرعلى أو ككل، المجتمعات

 . الجماعات أو

 العوامتل متن مجموعة اإلعالم وسائل تأثير حول األبحاث ازدهار في ساعد وقد           

 : منها نذكر

 وستائل تتأثيرات مجتال فتي األبحتاث دعتم فتي الهامة العوامل من اإلعالن كان : الً أو

 حريصتين المعلنتون أصتبح حتين إعالنيتة، كوستيلة الراديتو انتشار بعد وخاصة ، اإلعالم

 المستتهلكين استتجابة ومتدى الجمهور، على التأثير في إعالناتهم فاعلية مدى معرفة على

 . الميدانية األبحاث طريق هو ذلك إلى لالسبي وكان ، إعالناتهم لنداء

 متن والثانيتة األولتى العتالميتين للحتربين المرافقة للدعاية ما بالنا عن ي يب ال : ثانياً 

 فتي هامتاً  عتامالً  للدعايتة هتلتر استتخدام كتان فقتد ، االتصتال بأبحتاث االهتمتام علتى تأثير

ز مما . الدولي الصراع حلبة في المضادة والدعاية الدعاية ازدهار  الحكومتات رغبتة عتز 
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 خاصتة بحتوث مراكز وإنشاء الجمهور، ىــعل تأثيرها مدى واكتشاف الدعاية، تحليل في

  . لذلك

 الراديتو دختول بعتد خاصتة الجمتاهيري، اإلعتالم وستائل الستتخدام كتان : ثالثتاً 

 ازدهتار علتى كبيتر تتأثير - المتحدة الواليات في االنتخابيةً  الحمالت حلبة إلى والتلفزيون

 فقتد ثتم ومن الناخبين، جماهير الستقطاب تلك اإلعالم وسائل توظيف تم أن بعد البحوث،

 تلتك لتحليتل - تعقبهتا والتتي االنتخابيتة للحمتالت المرافقتة - العديتدة الدراستات أجريتت

 . الناخبين على تأثيرهـا مـدى ولمعرفة االنتخابية الحمالت

 المتخلفة، الدول تنمية في االهتمام من موجة توالخمسينيا األربعينيات شهدت :رابعاً 

 وانتقال القومية، التنمية في االتصال وسائل تأثير مدى لدراسة الباحثين من كثيراً  حفز مما

 المعلومتات تتدفق بحتوث فتي ازدهتار ذلتك ورافتق النمتو، تحتت متا التدول إلتى التحتديث

 . فيها االتصال ودور المبتكرات وإنتشار

 على كبيرة قرية العالم جعلت التي - االتصال مجاالت في التكنولوجية الثورة : خامساً 

 علتى االتصتالية الثتورة هذه تأثير في النظر يدققون الباحثين جعلت -مكلوهان رأي حسب

  . والعالمية والقومية المحلية  المستويات

 مواستتخدا وتحليلهتا، البيانتات جمتع وطترق البحتث مناهج مجاالت في التقدم : سادساً 

 المشتكالت لدراستة المالئمتة الطترق إيجتاد فتي البتاحثين ستاعد ممتا ذلتك، فتي الكومبيتوتر

 .اإلعالمية

 تنميتة وفتي اإلعتالم وستائل تتأثير دراستة في فعاالً  إسهاماً   العوامل هذه كل أسهمت       

 . عام بشكل االتصال مجال في األبحاث

 قوة حقيقة في بالنظر عديدون باحثون مقا ، اإلعالم وسائل بقوة االهتمام ومع ، وهكذا    

 والمجتمع والجماعات األفراد ومعارف ومواقف سلو  فـي مؤثرة كعوامل اإلعالم وسائل

 تقتدم وأنهتا ستيما وال . للنظتر ملفت بشكل - أحياناً  - تختلف الدراسات هذه نتائج وكانت .

 اختتالف إلتى أساستاًةً  يرجتع ذلتك وكتان . متناقضتة نتتائج - وهلتة أول متن - للنتاظرين

 واالقتصادي السياسي السياق اختالف إلى أيضاً  ويرجع . الباحثون درسها التي المت يرات

 .  األبحاث فيه أجريت الذي واالجتماعي

 اإلنستان، حيتاة معظتم يحتتل إنستاني لنشتاط معقتدة عمليتة االتصتال أن شتك وال           

 علتى والقتدرة مضتمونه ويختلتف ، والمجتمتع والجماعتة الفترد لتشتمل مستتوياته وتختلف

  متن االتصتال فتي المستتخدمة الوستائل كتذلك وتختلتف . عديتدة عوامتل بتاختالف فهمته

 وحتديثنا . الجمتاهيري االتصتال  إلتى الجمتاعي االتصتال وستائل إلتى الفتردي االتصتال

 نستميها التتي تلتك ، الجمتاهيري االتصتال وستائل تتأثير نظريتات استعراض على سيركز

 ومتنتوع واستع جمهتور إلتى رستالة تنقتل أن تستتطيع التتي الجمتاهيري عتالماإل وستائل

 تقدم إذ . متنوعة مضامين إلينا تنقل والتي . واحد آن في والمستويات والثقافات االتجاهات

 إنهتا . التخ ... والتعليمتي الرياضتي والبرنتامج والمقتال والحديث، والتمثيلية، ، األغنية لنا

 وستائل قتوة تتأثير عتن يقتال متا صحيح هل ولكن . والترفيه ألخباروا معلوماتلا لنا  تقدم



 
 
 
 
 

 

223 
 

 بفاعليتـة اإلعالميتة رستائلهم يوظفتوا أن لإلعالميتين يمكتن وكيتف ؟ النتاس فتي  اإلعتالم

 ؟ اإلعالم وسائل تأثير نظريات من مستفيديــن

 ذا، وهت نتائجهتا اختتالف يرينتا ستوف اإلعتالم وستائل تتأثير لنظريتات تتبعنتا إن          

 .االعتبار في الباحثون أخذها التي المت يرات مجموعة إلى يرجع كان االختالف

 حلقة في تدور أنها أو تتداخل بموجات أشبه سيجدها ، تلك التأثير لنظريات المتتبع ولعل 

 محلها حلت نظرية أخرى وكأن يظهر حتى ، حين إلى ما نظرية تسود أن تلبث ما حيث ،

 . جنباتها بين طوتها أو

 متا بمقتدار تناقضتا،ً تمثتل ال القادمة الصفحات في سنعرضها التي النظريات وهذه         

 واختتالف شخصتياتهم، بتفترد البشتر، متع تتعامتل التتي االتصتال، عمليتة تعقيتد عتن تعبتر

 سياستية بيئتات متع وتتعامتل ومصتالحهم، وسلوكهم، ومواقفهم، ثقافاتهم، وتنوع أفكارهم،

  . مختلفة ،واقتصادية واجتماعية،

 ي :ه سندرسها التي النظريات وهذه

 . اإلعالم الرصاصة( لوسائل المباشر)إطالق التأثير نظرية -1

 .المحدود التأثير نظرية -2

 .اإلعالم لوسائل المعتدل التأثير نظرية -3

 .اإلعالم لوسائل القوي التأثير نظرية -4

 

 : الرصاصة ( إطالق )نظرية  الم اشر التثثير نظرية  أوالا:

 
 إلتى قاد مما ، األولى العالمية الحرب بعد الدعاية لتحليل شديد حماس هنا  كان            

 علتى والستيطرة للتتأثير كتأداة اإلعتالم وستائل استتخدام فتي وقوتته الدعايتة رجل أسطورة

 وإذ . الثانية العالمية الحرب قبل سائداً  الرأي هذا وكان . وسلوكهم وأفكارهم البشر مواقف

 1927عتام  يكتتب (Lasswel) الزويتل هارولتد مثتال كبيتراً  وإعالميتاً  سياسياً  عالماً  نجد

 تحقيقه يتم السابق في كان ما بأن ويقول األولى العالمية الحرب في الدعاية تكنيكات حول

  (1واإلقناع ) الجدل طريق عن يتم أن يمكن اآلن فإنه ، والقهر بالعنف

 ويلتز أورستون قد مته التذي اإلذاعتي البرنامج فهخل ما -فيما بعد  -النظرية هذه عزز ومما

Orson Wells ويلتز . ج.هتـ للكاتتب قصتة عتن 1938عتام  "المتريخ من غزو" بعنوان 

Wells H.G 

 على جعل مما . حقيقي وكأنه المستعمون إليه نظر أن البرنامج هذا نتيجة وكان             

 كانترل هاولي أعد وقد . بالرعب أصيبوا أخرى وآالفاً  خائفين األمريكيين من مليوناً  األقل

(Cantril) لذلك النفسية األسباب عن ليكشف ، إذاعته  فور البرنامج هذا حول دراسة 

 في دورها النازية للدعاية وكان  (2البرنامج) لذلك باالستماع المرتبط الجماهيري السلو 

  هذه تأكيد
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 كسبوا قد ، الحلفاء بأن شعروا إذ . فاءالحل قبل من بهزيمتهم األلمان إحساس بعد النظرية 

 بالواليتات 1937عتام  الدعايتة لتحليتل معهتد تأستيس أن كمتا . الحترب فتي الدعايتة حرب

 النظريتة هتذه إن . النظريتة لهتذه وتعزيتزاً  الدعايتة بخطتر لإلحستاس فعل رد كان المتحدة

 الرصاصتة يطلتق متن يشتبه فهتو  ، التتأثير علتى قدرتته فتي كبيترة قتوة اإلعالمتي أعطتت

مقتالً ، أو كالطبيب الذي يعطتي المتريل حقنتة فيستري تأثيرهتا فتي  ضحيته  من ليصيب

 . جسده ولهذا أسماها البعل بنظرية الحقنة أيضاً 

 

 Orson Wellsأودسون أودسون ويلز    

ف  برنا جه اا اع  )حر  العوالم "غزو  ش 

  1938المريخ" عام

 

 مخلوقات بارهمباعت الناس إلى النظرية هذه وتنظر

 حقنهتا بمجترد علتيهم المباشتر التتأثير يمكتن ستلبية

 يستطيع المتصل فان ثم ومن ، اإلعالمية بالرسائل

 متن فوريتة استتجابة ليضتمن اإلعالميتة، رستالته إرستال حقتنهم بمجترد أهدافته تحقيتق

  . الجمهور

 ضتعتخ وهتي معقتدة، عمليتة االتصتال عمليتة أن إذ طتويالًةً  النظريتة هتذه تصتمد ولتم

 كتل فليستت . اإلعالميتة الرستالة فعاليتة فتي تتتحكم التتي المتعتددة العوامتل متن لمجموعتة

 القتائمين بعتل متن الرستائل ومتع أن بعتل ناجحتة، متؤثرة تكتون أن يمكنهتا رستالة

 ال ذلتك أن إال الجمهتور، علتى التتأثير على قادرة الكرزمية الشخصية ذوي من باالتصال

 . اإلعالمية الرسائل كل مع يحصل

 فستح ممتا الميدانيتة الدراستات أمتام تصتمد لتم إذ  األربعينيتات فتي النظريتة هذه اهتزت و

 . المحدود التأثير نظرية لظهور المجال

 

 : المحدو  التثثير نظرية - ثانياا 
 وزميليتتته الزرستتتفيلد دراستتتة ظهتتترت             

(Lazarsfeld et. al)  الرئاسة انتخابات حملة أعقاب في 

 من بالرغم روزفلت بها فاز التي 1940عام  في ةاألمريكي

 .  له المعادي الصحافة موقف

 مقاطعة في الناخبين سلو  لدراسة أجريت ، الدراسة وهذه

 قتد متنهم القليتل بتأن وأظهترت ، نيويور  في (Eri) إري

 هتذه وأوضتحت . الجمتاهيري االتصتال بوستائل تتأثر

  غي تروا نتاسال أن علتى كافيتة أدلة هنا  ليس بأن الدراسة

 هتذه نتتائج من وكان . اإلعالمية بالرسائل تأثراً  اتجاهاتهم
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 Two Steps flow of)مترحلتين( علتى المعلومتات )انتقتال فكترة إلتى التوصل الدراسة

information ) ومتنهم الترأي قتادة إلتى اإلعتالم وستائل متن تنتقل المعلومات أن بمعنى 

 .( 4اآلخرين ) إلى تنتقل

 وتأثيرها اإلعالم وسائل قوة بأن (Joseph Klapper) كالبر جوزيف وكتب               

 تكون االنتقائية العمليات أن ورأى . االنتقائية العمليات خالل من دوماً  إليها ينظر أن يجب

  : يلي فيما وتتمثل تأثيرها من وتحد   االتصال عملية في وسيطة عوامل

 إذ ، يشتاهدون أو يسمعون أو يقرأون لما ناسال بانتقاء يتمثل : االنتقائ  التعرض -أ

 ويتجن بون واهتماماتهم أفكارهم مع يتوافق الذي الجماهيري لالتصال للتعرض الناس يميل

  . معها يتعاطفون ال التي المواد

 للرستائل وتفستيرهم النتاس بتصتور يتمثتل : االنتق ائ  والتفا ير التص ود -  

 أن يريتد بمتاذا محكومتة اإلعالميتة الرستالة أن إذ . ومصتالحهم لتذواتهم وفقتاً  اإلعالميتة

 توقعاتته هتي متا أو ؟ لته اإلعالميتة الرستالة فائتدة هتي متا أو ؟  المترء يتدر  أو يتصتور

 .؟ وإدراكاته لتصوراته نتيجة المادي أو االجتماعي للجزاء

 ورهيتصت متا يتتذكر فـالمـتـرء السابقـة بالعملية التذكر يرتـبط : االنتقـائ  التـذكر - 

 .   يحب ه أو ال فيه يرغب ال ما تذكره من أكثر تصوره يحب   أو ويدركه

 علتى للتتأثير كستبب - بالضترورة - تعمتل ال االتصتال وستائل أن كالبتر يترى ، ولتذا

 تجعل العوامل هذه . مترابطة وسيطة ومؤثرات عوامل خالل من تعمل ولكنها الجمهور،

  . فيه الوحيد السبب وليست رالتأثي في مساعداً  عامالً  االتصال وسائل

 . االعتبار في )االنتقائية العمليات( الوسيطة العوامل أخذ أهمية اإلعالمي على يخفى وال

 إال ، محتدداً  هتدفاً  رستالته متن يروم قد - التنموي المتصل األخص وعلى - المتصل أن إذ

 . المحددة أهدافها إلى الرسالة توصيل في هاماً  دوراً  تلعب قد االنتقائية العمليات أن

 -: النظرية هذه تحت ويندرج

 . مرحلتين على االتصال  تدفق نموذج -أ

 (.مراحل عدة على االتصال )تدفق نموذج وهو المبتكرات انتشار نموذج -ب

  رحلتيش على االتصال تدف  نمو   - أ

   :Two Steps Flow of Information 

 فتي دراستة كولمبيتا جامعتة متن بتاحثينال متن مجموعتة أجترى 1940عتام  أنته إلى أشرنا

 وبيرلستون الزرستفيلد الباحثون ودرس ، الرئاسية االنتخابات أثناء (Irie) إيري مقاطعة

(Berrlson) وجوديت (Gaudet) عملية مجمل في الشخصي االتصال يلعبه الذي الدور 

 علتى االتصتال تتدفق " بفرضتية يعترف أصتبح التذي التدور هتذا الجمتاهيري، االتصتال

 الزر نشتر وقتد . أخترى دراستات متن إضتافية ببيانات بعد فيما تدع مت والتي " مرحلتين

ن كيف : الشعب )اختيار المشهور كتابهم في تلك دراستهم نتائج ورفيقاه سفيلد  الناخب يُكو 

 - : التاليين الفرضين فيه اقترحوا وقد ) الرياسة انتخاب حملة في رأيه
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 عامتل تكتون فإنهتا للمعتقتدات، تحويتل عامتل تكتون أن متن بتدالً  اإلعتالم وسائل أن 

 . مسبقا على األرجح  المدركة-المتصورة للمعتقدات تعزيز

 الرأي قادة عبر تنقيتها يتم أن األرجح فمن تأثير، من اإلعالم لوسائل كان مهما . 

 محددين رأي قادة إلى اإلعالم وسائل من تتدفق المعلومات بأن ، يقترح الثاني الفرض إن

  . زمالئهم مع المناقشات خالل من ، االتصال تأثيرات يسهلون المجتمع، في

 أكثتر بأصتدقائهم يتأثرون الناخبين بأن وزمياله سفيلد الزر وجد فقد ، المثال سبيل وعلى

 .(6االنتخابية ) الحملة خالل اإلعالم وسائل من

 دور الجمعتة صتالة فتي دالمستاج أئمة يلعب - عام بشكل -واإلسالمية العربية البالد وفي 

 فتي المصتلين جمهتور علتى والتتأثير اإلعالميتة الرستائل بتنقيتة يقومتون التذين الرأي قادة

 . طالبهم على التأثير في الجامعات وأساتذة للمعلمين هام دور هنا  وكذلك خطبهم،

 كتاتز مترحلتين علتى االتصتال تتدفق لنظريتة عرضتاً  قتدم متن وأفضتل                 

 الشخصتي)التتأثير( النفتوذ " كتابهمتا فتي    (Katz & Lazarsfield)فيلدوالزارست

"Personal Influence"   الفكترة علتى نظريتهمتا وترتكتز 1955عتام  صتدر التذي 

 -:التالية

 ويقتوم ، اإلعتالم وستائل متن المعلومتات يستقبلون المجتمع في الرأي قادة من األفراد بأن

 من تت ير الرأي قيادة بأن ندر  أن المهم ومن . اعهمأتب أو زمالئهم على بتمريرها هؤالء

 الكاتبتان وخصتص ) 7المواقتف ) لت يتر تبعتاً  ، آختر إلتى موضتوع ومتن ،آختر إلتى وقت

 بتين مجتاالت عتدة فتي الشخصتي النفتوذ انتقتال لدراستة  المذكور كتابهما من الثالث القسم

 علتى اإلجابتة حتاوال وقتد . والستينما العامتة والشتئون ، والموضة ، السوق في الرأي قادة

 : تساللين

 الرأي لقادة اإلجتماعية الخصائص هي ما : األول

 نفوذ؟ موضع فيه لهم يكون حقل كل في

 أو إليهتا يستعى التتي الطترق أنواع هي ما : الثاني

 أو الترأي علتى للحصتول يستعون التذي بها يرتبط

 أجراهتا دراستة وفتي (8الرأي ) قادة من النصيحة

 لفرضتية التتالي التصتور لنا يقدم 1956عام  كاتز

 : مرحلتين على االتصال انتقال

 يتؤثرون التذين والنتاس الترأي قتادة أن : أوالا      

 ستواء األساستية الجماعتة نفتس إلتى ينتمتون فتيهم

 . العمل جماعة أم األصدقاء أم ، العائلة كانت

النفتوذ(  الرأي )ذوو قادة يتبادل أن يمكن : ثانياا     

 . المختلفتة النفتوذ ظتروف فتي األدوار واألتبتاع 

 كان إذا تابعاً  يكون السياسي المجال في رأي فقائد

 . ذلك غير أو دينياً  أو رياضياً  المجال
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 بالعالم  تخصصهم بموضوع يتعلق فيما واتصاالً  تعرضاً  أكثر الرأي قادة يكون : ثالثاا      

 اإلعالم لوسائل تعرضاً  أكثر أنهم من الرغم وعلى ، اإلعالم وسائل طريق عن الخارجي

 .  اإلعالم بوسائل تأثرهم من أكثر الناس من ب يرهم يتأثرون أنهم إال

 الشخصتية العالقتات اعتبتار علتى مترحلتين على االتصال انتقال فرضية تؤكد : دابعاا     

 لينستجم الفترد علتى ضاغطاً  مصدرا تشكل أنها اعتبار وكذلك . اتصالية وسائل المتداخلة

 االجتماعي . والتدعيم والسلو  التفكير في الجماعة لوبأس مع

 الشخصتية فالعالقتات وهكتذا بينها يعي  التي الجماعة مع باالنسجام مطالب المرء أن إذ 

 (9) . وسلوكاً  تفكيراً  الجماعة أسلوب مع بالتعاي  المرء كما تطالب

 ظهور أمام الباب حتفت قد مرحلتين على االتصال انتقال فرضية إلى التوصل أن شك وال

 . متعددة مراحل على االتصال انتقال نموذج

 

 

  تعد    راح  على االتصال انتقال   نمو  

 متن األخيترة الستنوات فتي Diffusion of Innovation: الم تك رات انت  اد نم و  

 بفرضية األخذ إلى المنظرين من عديد ذهب ، والستينيات من القرن العشرين الخمسينيات

 مراحل. على التصالا تدفق

 شتبيه النمتوذج وهتذا المبتكترات، انتشتار نمتوذج دارستي متن كثيتر الترأي بهتذا أختذ وقتد

 أنته إذ ، االتصتال لتتدفق المعقتدة االحتمتاالت متن بالمزيتد يستمح ولكنته السابقة بالفرضية

 . جرا وهلم آخر شخص إلى شخص من ينتقل المعلومات تدفق بأن يرى

 النموذج في مفهومه عن المبتكرات انتشار نموذج في الرأي قيادة مفهوم يت ير وال        

 وشتوميكر Rogers روجترز ويمدنا . شخصيته حول أكثر تفصيالت لنا يقدم بل السابق

Shoemaker  تساعدنا التعميمات وهذه ، الرأي قادة حول النظرية التعميمات من بقائمة 

 -: وهي النظرية فهم على

 علتى حريصتون فهتم . اإلعتالم لوسائل أتباعهم من أكثر الرأي يتعرض قادة -1

 بحقلهم الصلة ذات التلفزيونية البرامج ومشاهدة الراديو إلى واالستماع  الصحف مطالعة

.  

 من ابتكارية أكثر الرأي قادة -2

 علتى وقتدة جديتدة أفكتار لتديهم . أتبتاعهم

 أكثر الجديدة األفكار وتبني الحلول ابتكار

 . أتباعهم من

 أكثتر اتصال الرأي لدى قادة -3

 علتى َوهُتم   .الت ييتر وكيتل مع أتباعهم من

 وغيرهم التنمية مشاريع عن المسئولين مثل الت يير برامج عن المسؤولة بالجهات اتصال

. 
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 يحتلون الرأي فقادة . أتباعهم من أكثر متميز اجتماعي مركز الرأي لدى قادة -4

 أو االجتمتاعي أو تصتادياالق أو العلمتي وضتعهم نتيجتة متميتزة اجتماعيتة مراكتز

 . التخصصي

 علتى األتبتاع متن أكثر وهم . أتباعهم من   )عالمية ( انفتاحاً  أكثر الرأي قادة -5

 . ال ير من القادم الت يير وتقبل الجديدة األفكار تقبل

 اجتمتاعي دور الرأي ولقادة . اجتماعية مشاركة أتباعهم من أكثر الرأي قادة -6

 لمركتزهم نتيجتة غيترهم متن االجتماعيتة القضتايا فتي كةومشتار شتعبية أكثتر فهتم متميز،

 . االجتماعي

 أكثر يكونون الرأي قادة فإن ، الت يير تحبذ )االجتماعي( النظام أعراف تكون وحينما

 وجته علتى - الترأي قتادة يكتون ، تقليديتة المعتايير تلتك تكتون حينمتا ولكتن . ابتكاريتة

 ) 10غير  ابتكاريين  ) – الخصوص

  وهكتذا، . الحيتاة فتي استتخدامه يتتم جديد نمط أو أسلوب أو جديدة فكرة أي هو واالبتكار

 ..... ابتكاراً  تعتبر ميكانيكي زراعي أسلوب واستخدام ، ابتكاراً  تعتبر األسرة تنظيم ففكرة

 . الخ

 النتشار مركبة نظر كوجهة نموذجهما وشوميكر روجرز لنا ويقدم                           

 رستائل النتشار لفهمناً  كبيراً  إسهاماً  النموذج هذا ويقدم . االجتماعي النظام في تالمبتكرا

 األصل نقطة من معينة فكرة تنتشر حينما المبتكرات إنتشار ويتم .وتأثيرها اإلعالم وسائل

 . واحدة منطقة خالل شخص إلى شخص من أو ، بها المحيطة الج رافية المناطق إلى

 -: عناصر أربعة على لمبتكراتا انتشار نظرية وتعتمد

  االبتكار   أو المبتكر 

 محددة قنوات عبر االتصال . 

  الوقت . 

 االجتماعي النظام في األعضاء .  

 :االبتكاد أو الم تكر

ة إنته . االجتمتاعي النظتام إلتى تتدخل جديتدة فكترة أيتة هتو         لألفكتار المتصتورة الجتد 

 ستنطبق جديدة بأنها المجتمع مواطنو يراها كرةف وأي . الفرد لدى واألهداف والممارسات

 . وشخصية جماهيرية اتصال أقنية عبر تحدث هذه االنتشار وعملية . العملية هذه على

 فتي يوجد إذ المراحل، متعدد تدفق عبر يتم الرأي قادة دور بأن وشوميكر روجرز ويرى

 المصدر من االتصال فقتد على ومتعدد متنوع اعتماد المبتكرات النتشار االتصال عملية

 شتبيهة)  11المعلومتات ) تدفق عملية عناصر بأن يقترحان فهما ولذا . واسع جمهور إلى

 بمتا يتمثل وذلك   التأثير - المتلقي - القناة - الرسالة - المصدر  Berlo بيرلو اقترحه بما

 :يلي 
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 معرفتة خلتق فتي فاعليتة أكثر اإلعالم وسائل قنوات بأن النموذج هذا ويرى                 

 المواقتف تشتكيل فتي فاعليتة أكثر الشخصي االتصال قنوات تكون بينما المبتكرات، حول

 عتن معلومتات علتى النتاس حصتول فتي تمامتاً  يتضتح وهتذا) .  (13جديتدة ) فكترة حتول

 لتلك تقبلهم يعني ال ذلك ولكن ، عليها التعرف على موقدرته المبتكرات( ( الجديدة األفكار

 األفكتار عتن هتؤالء مواقتف تشتكيل في األساسي الدور الشخصي لالتصال ويكون اآلراء

 .الجديدة

 ضروري عامل فالوقت ، للوقت استهال  عملية المبتكرات انتشار أن ويريان              

 ، االبتكاريتة وفتي االبتكتار حول قرار خاذات عملية في يدخل والوقت المبتكرات، النتشار

 أربتع علتى تشتمل االبتكار حول قرار اتخاذ لعملية نموذجاً  ويقترحان .االبتكار تبني وفي

 : وهي الوقت عامل ضمنها يدخل - مراحل أو- وظائف

 حتول الهتم بعتل علتى ويحصتل موجتود ابتكار إلى الفرد يتعرض حيث : المعرفة 

 . وظائفه

نيكُ  : ااقناع   . لالبتكار محبذ غير أو محبذاً  موقفاً  الفرد و 

ا االختيار إلى تقود نشاطات في الفرد ينهمك : القراد   . رفضه أو االبتكار تبن ي إم 

 قتراره يراجتع قتد ولكنته ، االبتكتار حتول قتراره تتدعيم عتن الفترد يبحتث : التث ي ت

 )14االبتكار ) مع تتعارض لرسائل تعرض اذا السابق

 :مراحل أربعة على االبتكار حول قرارات اتخاذ عملية وتشمل            

  . فيها له ومصلحة الجديدة للفكرة حاجة هنا  بأن المرء يشعر إذ حافز، وجود .1

 . االجتماعي النظام في الجديدة الفكرة مبادرة .2

 . الفكرة شرعية- .3

 )15الفكرة ) تنفيذ قرار .4

 -: يلي كما االتصال دور يتمثل النموذج هذا وفي

 ولتحقيتق . االبتكار حول بالمعرفة الفرد ، اإلعالم وسائل وقنوات االنفتاحية /العالمية تمدُّ 

 االبتكتار حتول التصتورات تشتكل المحليتة الشخصتي االتصتال أقنيتة فتإن ، اإلقناع وظيفة

 مالئمتاً  مناختاً  األفراد بين وتخلق ، زبائنها إلى التنمية)مؤسسات( وكاالت من ينتشر الذي

 

 .) 12)عناصر عملية االتصال النت اد الم تكرات  توافقة  ع نمو   بيرلو

نم        و   

 بيرلو

المصدد 

 /المتص 
 المتلق  القنا  الرسالة

 التثثير/

 النتائج
نم           و   

 الم تكرات

المخترعتتتتون 

العلمتتتتتتتتتتتتاء / 

عوامتتتتتتتتتتتتتتتتل 

الت ييتتتتتتتتتتتتر /  

 قادة الرأي

 االبتكار

 التجديد

قنتتتتتتتتتتتتتتتتتوات 

 االتصال

الشخصتتتتتتتتتي 

 والجماهيري

أعضتتتتتتتتتتتتتتتاء 

التنظتتتتتتتتتتتتتتتتيم 

 االجتماعي

 المعرفة

 ت يير المنهج

 ت يير السلو 
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 متن اتصالية حمالت ويقترح للتنمية مركزي  جهاز وجود يقترح النموذج فهذا . ثللتحدي

  . أسفل إلى أعلى

 حكوميتة بمؤسستات تتمثتل التنميتة أجهزة وكاالت أن العربي الوطن في ونجد              

 ألهميتة انتباهتاً  تعيتر ال ال التب فتي وهتي ، المختلفتة الرستمية والمؤسستات كتالوزارات

 مراعتاة يتتم وال فتوقي، بشتكل ببرامجهتا تقتوم متا العتادة فتي وهتي التنميتة، فتي االتصتال

 . التنمية برامج تنفيذ في المحليين بالقادة االهتمام يتم وال وآرائهم، الجمهور

 

 ااعالم : لوسائ  المعتدل التثثير نظرية - ثالثا

 يُعترف متا عالمتي،اإل البحث ميدان في السبعينيات وفي الستينيات أواخر في برز         

 اإلعالم تأثير لفهم مداخل عـدة علـى يشتمـل وهذا اإلعالم، لوسائل المعتدل التأثير بنموذج

 -: على يشتمل فهو

 . المعلو ات طلب /التماس نمو   -أ

 . وااش اع االستعمال نمو   - 

 .األجند  وضع /األولويات ترتيب وظيفة نمو   - 

 .  ااعالم وسائ  على /االتكال الت عية نمو   - 

 - منها : افتراضات عدة في النماذج هذه وتشتر 

 االتصتال وستائل تتأثيرات شتأن التذكر متن الستالفة المحتدود التتأثير نظريتة قللتت  1-

 ظتروف ظل في االتصال لوسائل أن ترى المعتدل التأثير نظرية فإن ثم ومن.الجماهيري

 . عظيم تأثير معينة

 المواقتف مجتاالت فتي االتصتال وستائل تتأثيرات لتىإ الستابقة األبحتاث نظترت 2-

 أكبتر تتأثيرات لهتا ستنجد أخترى مت يترات علتى تأثيرهتا إلتى نظرنتا لتو بينمتا ، واآلراء

 . وأوضح

 وستائل تفعتل متاذا ستؤالها وجهتت حينمتا أحاديتة رليتة ذات الستابقة األبحتاث إن  3-

 . اإلعالم بوسائل رالجمهو يفعل ماذا مثالً  تسأل لم ولكنها ؟ بجمهورها االتصال

 التتأثيرات واستتبعدت أغلبهتا المدى قريبة للتأثيرات السابقة األبحاث دراسة كانت -4

 )16المدى ) طويلة

  . الجمهور علــــى معتدل تأثير لإلعالم بأن ترى التي النماذج هذه مع جولة اآلن ولنا

 

 Information Seeking Paradigm :  المعلو ات طلب\التماس نمو   -أ

كزيُ                يعترف أن ويحاول ، للمعلومات طلبه في المرء سلو  على النموذج هذا ر 

 علتى التركيتز متن انتقتاالً  يمثتل النموذج هذا فإن ثم ومن . السلو  ذلك تحدد التي العوامل

  . للرسالة المتلقى على ليركز الرسالة أو ، باالتصال القائم

   Westly & Barrow)1959ستنة بتارو وزميلته ىوستل بأعمتال متتأثر   النمتوذج هتذا 

 .1960سنة بيرلو إليها أشار التي للتعرض االنتقائية الجوانب على ركزت التي وباألعمال
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 يجعلهتم للنتاس االنتقتائي التعترض بتأن : القائلتة الفرضتية اختبتار كثيترة دراستات حاولت

 البتاحثين متن العديتد بتدأ ( واليتوم17الحاليتة  ) متواقفهم تتدعم التتي المعلومتات يختتارون

 بعتل وفتي . الرستالة اختيتار علتى تتؤثر أن يمكنهتا أخترى عوامتل هنتا  بتأن يتحققتون

 الحصتول فتي المتلقتى رغبتة مجترد متن أهميتة أكثتر تكون قد عوامل هنا  فإن ، األحيان

 إشتباع فتي فائتدتها أو المعلومتات، توظيتف العوامل هذه ومن . التدعيمية المعلومات على

 أو ، للتنويتع الحاجتة بستبب أو ، للترفيته التماستها أو ، معين موضوع في قيقيةح مصلحة

 . )18شخصية ) خصائص بسبب

 التتدفق نمتوذج " أستموه نموذجتاً .Donohew et. al ورفاقه دونهيو لويس ويقترح       

  )19ومعالجتها ") وتجنبها المعلومات لطلب

 طلتب تستتدعي مشتكلة، أو موقفتاً  تحتدد "حتوافز" منبهتات وجتود النمتوذج هتذا ويفتترض

 بعناصتر يقارنونهتا التذين األفتراد انتبتاه إلتى تصتل المنبهتات ، وهتذه للمعلومتات اإلنستان

 القتدرة لتحقيتق وذلتك ،ورليتتهم ومعارفهم، بقيمهم، مقارنتها أي ، لديهم الواقعية الصورة

 طريقتة خيتراوأ االستيعاب على وقدرتهم حاجتهم مستوى ومع المواقف، مع التعامل على

  . المعلومات مع تعاملهم

 تتؤثر التتي بتالمواقف المرتبطتة العناصتر مثتل للنمتوذج أخترى عناصر وهنا              

 عتن المعلومتات تتوافر ومتدى ، عليته الوقتت ضت ط مثتل المعلومات عن الفرد بحث على

 يبحثتون أو األفتراد عليهتا يحصتل التتي المعلومتات بنتوع يتعلتق وفيما . المشكلة /الموقف

 تتتم التتي "المجتازف البحتث باستتراتيجية" أستماه متا استتعمال يتضتمن ذلتك فتإن عنهتا

 األستهل األستلوب بأختذ أو . أساستية مصتادر عتدة أو للمعلومتات مصتدر علتى باالعتمتاد

 يقتوم ذلتك وبعتد ، معلومتات متن جمعته المترء يستتطيع متا كتل جمتع وهتو ، أماناً  واألكثر

 . عليها حصل تيال المعلومات بتصنيف المرء

 كالكتتب الرستمية  المعلومتات مصتادر أنتواع تحديتد على كذلك النموذج ويشتمل           

 المترء بهتا يكتفي التي النقطة تحديد على ويشتمل األقران، مثل الرسمية وغير والخبراء،

 بأنته يشتعر حينمتا وذلتك ، عليها للحصول سعيه دائرة إغالق فيقرر المعلومات، طلب في

 المترء يبتادر أن ، اإلغتالق ويتبتع . القترار اتختاذ فتي تساعده كافية معلومات على حصل

 . لتذلك كنتيجتة الواقتع صتورة يراجتع أن ، المحتمتل ومتن . نتائجته فيقي م العمل، من بنوع

 التي الفرد لدى المعلومات استراتيجية حول المعتقدات تدعيم أو ، ت يير إلى يؤدي قد وهذا

 .آخر وقت في يستخدمها قد

 . األفتراد مستتوى علتى المعلومات بطلب يهتم ورفاقه دونهيو يقترحه ما أن نالحظ        

 علتى واالختيتار االنتشتار حيث من المعلومات طلب إلى تنظر ، أخرى دراسة نجد ولكننا

  . مجتمعي مستوى

 متن ثهمبحت فتي جمعوها التي البيانات أن.Olien et al  ورفاقه أولين وجد فقد             

 : التالي االستنتاج تعزز المتوافرة الجرائد أنواع تحديد خالل

 ) .المختلفة ااعال ية للوسائ  المواطنيش استعماالت تحديد إلى تمي  المجتمع بنية إن (
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 ت طي التي اإلعالمية الوسيلة نوع أن على تشير الدالئل أن الباحثون وجد كذلك            

 بنية أن كذلك ووجدوا . لألخبار كمصادر معينة لوسيلة الناس ضيلبتف صلة لها ما مجتمعاً 

 وستائل ظتروف تحديد خالل ومن . المعلومات على السيطرة في رئيسي عنصر المجتمع

 لوستائل النتاس استتخدام طريقتة تشتكل أن إلتى تميتل المجتمتع فتي البنيتة فتإن ، االتصتال

 . لالختيار كمصدر الوسائل هلهذ النسبي تفضيلهم تشكل ، وكذلك المختلفة اإلعالم

 إلى مجتمع من بحدة يختلف المتوسط للفرد المتوافرة المعلومات ترتيب فإن لذلك وكنتيجة

  (  20آخر)

 بنيتة أن كيتف يرينا العربي الواقع على ورفاقه أولين استنتاجات على تطبيقاً  ولعل         

 علتى متثالً  أختذنا ولتو . عالميتةاإل للوستائل السكان / المواطنين استعماالت تحدد المجتمع

 الهنود من الوافدين على حكراً  تكون أن تكاد السينما أن فسنجد العربية االمارات دولة ذلك

 ولعل .بالفيديو السينما عن استعاضوا فقد العرب والوافدون المواطنون أما والباكستانيين،

 على كبيراً  تأثيراً  السياسية المجتمع لبنية يجعل أيضاً  اتحادية كدولة اإلمارت دولة ظروف

 العديتد متن هنتا  إذ ، المتاحتة اإلعالميتة الوسائل وتعدد عليها والسيطرة األخبار مصادر

 البرامج عدا العربية اإلذاعة محطات والعديد من . األرضية والفضائية التلفزيون محطات

 متن هتاوغير باالنجليزيتة صتحف وثتالث بالعربية يومية صحف خمس وهنا  ، االجنبية

 المتوستط للفترد المتتوافرة المعلومتات أن يعني مما وهذا المتخصصة والصحف المجالت

 الترأي عتن التعبيتر فترص فيها تتاح ال التي األخرى المجتمعات عن بحدة مختلفة ستكون

 . ونشرها المعلومات نقل تيسر التي وتعددها اإلعالمية الوسائل تنوع لعدم

 

 Uses & Gratification Approach         ااش اع االستعمال نمو   - 

 إلتى لجمهورهتا اإلعتالم وستائل تتوفره التذي اإلشباع عن بالبحث االهتمام يعود            

 . االتصال علم ميدان في التجريبي البحث بداية

 لتزر أعمتال فتي األربعينيات منه  ) في القرن العشرين ( في ظهرت الدراسات هذه ومثل

 فتي الخمستينيات وفتيLazarsfield, Staton & Berison يرلستونوب وستتاتون سفيلد

 الستتينيات وفتيMac Coby كتوبي وما  Freidson وفريدسون Rileys ريليز أعمال

 . Parker وباركر Lyle واليل Schramm  شرام أعمال في

 بتأن تؤكتد التي والشواهد المفاهيم من مجموعة واإلشباع االستعمال نموذج ويقدم          

 والستكانية االجتماعيتة المت يترات متن قتوة أكثتر اإلعتالم وستائل أمتام األفتراد أستلوب

 . والشخصية

 فتي يأختذ النمتوذج هتذا فتإن ، اإلعتالم وستائل لتتأثير التقليدية بالدراسات ومقارنة          

 ةاإلعالمي الرسالة  تكون أن من بدالً  بدء كنقطة  )المتلقي( اإلعالم  وسيلة زبون اإلعتبار

 متع المباشترة الفترد بتجربتة يتعلتق فيمتا االتصتالي ستلوكه عن يخبرنا ثم . البدء نقطة هي

 . (21االتصال ) وسائل
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 بتدالً  اإلعالميتة الوستائل مضتامين - بفعالية - يوظفون األفراد أن النموذج يرى            

 مباشترة قتةعال وجتود يفترض ال المدخل هذا فإن ثم ومن . تجاهها سلبياً  يتصرفوا أن من

 الجمهتور أن ذلتك متن بتدالً  ويفتترض ، الجمهتور على والتأثيرات اإلعالمية الرسائل بين

 مت يترات ) وستيطة كعوامل تلعب االستخدامات وتلك ، كثيرة الرسائل ألمور يستخدمون

 . التأثير عملية في البحث( مناهج مصطلح في متداخلة

 االتصالي السلو  الختبار رحباً  مجاالً  لنا وفري المدخل هذا فإن ، ذلك على عالوة          

 حاجتاتهم البشتر يخلتق بهتا التتي الطترق عتن المستمرة البحث مجاالت إلى مضافاً  الفردي

 إشباع باعتبارها دراستها تم التي الحاجات من الكثير وصف يمكن اآلن حتى . ويشبعونها

 أن بالضترورة لتيس اجتاتالح متن غيرهتا ولكتن . اإلعتالم بوستائل العالقة ذات الحاجات

 مصتادر طريق عن سواء إشباعها يمكن ولذلك ، اإلعالم وسائل استعمال من نابعة تكون

 . غيرها طرق عن أو اإلعالم وسائل

 التتي الحاجتات إلشتباع وظيفيتة بتدائل متن جانبتاً  اإلعتالم لوستائل التعرض يشكل          

   )22اإلنسان) لدى الفراغ قضاء بوظيفة األولى للوهلة مقارنتها يمكن

 لوسيلة التعرض خالل من فقط ليس يتم الحاجات إشباع بأن يفترض المدخل هذا إن        

(  23الوستيلة) فيته تستتخدم الذي االجتماعي السياق خالل من كذلك يتم بل محددة، إعالمية

 ادأفر مع التلفزيون نشاهد أن ونحب ، وحيدون ونحن الراديو إلى نستمع أن نحب قد فنحن

 عنهتا نفضتل أخترى ظتروف ، وفتي الجريتدة قتراءة نفضتل معينتة ظتروف وفتي ، العائلتة

 . قصة قراءة

 بالعناصتر المتدخل هتذا  .Elihu Katz et. al  ورفاقته كاتز اليهو لخص وقـد             

 : التالية الخمس

 إذ اإلعتالم وسائل استخدام من هام جزء أنه يعني ، وهذا فعال عنصر المتلقى إن -1

 تفستيره يمكتن اإلعتالم لوستائل المتلقتي استتخدام فتإن وهكتذا . المستتهدف بأنته يفتترض

 فتي ستلوكه ختالل متن ينتال أن المتلقتي ويتوقتع يستشتعرها، التتي للحاجتة منته كاستتجابة

 االسترخاء إلى الحاجة مثل)لديه الحاجة إرضاء أشكال من بعضاً  اإلعالم وسائل استعمال

 .( الترفيه وإلى الفراغ وقت قضاء وإلى

 للمتلقتى يخضتع إنمتا المناستبة الوستيلة باختيتار الحاجتات إشباع ربط في المبادرة -2

 لوستائل متدينون النتاس بتأن النمتوذج ويترى هتذا ، الجمتاهيري االتصتال عمليتة فتي ذاتته

 على قوية قيوداً  يضع فالنموذج . عليهم تأثير عامل كونها من ، أكثر حاجاتهم لسد اإلعالم

 . والسلو  المواقف على اإلعالم وسائل لمضمون المباشر بالتأثير  لالقائ التنظير

 والحاجتات . الحاجتات إلرضتاء األخترى متع المصتادر اإلعالم وسائل تنافس إن -3

 وبالتأكيد ، اإلنسان حاجات من شامل نطاق من جزءا تشكل االتصال وسائل تخدمها التي

 مناسب بشكـل اإلعالم وسائل طريق عـن اإلرضاء هذا تحقيق يتم بها التي الدرجة تختلف

 الحاجتات إشباع تحقيق في اإلعالم وسائل دور حول مالئمة نظر وجهة فإن لهذا، وتبعاً  .

 قديمتة طرقتاً  متضتمنة الحاجتات إلشتباع وظيفيتة بدائل وجود حسبانها في تأخذ أن يجب ،
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 جتماعيـتـةاال واللقتـاءات ، اللعتب ذلتك مثتال ) الحاجتات إلشتباع تقليديتة وأكثتر مختلفتة

 .وغيرها(  ، والزيارات العائلية والسهرات

 االتصال وسائل استعمال أهداف حول البيانات من كثيراً  ،فإن منهجية ناحية ومن -4

 النتاس أن ذلتك ، أنفستهم األفتراد متن نستتمدها معلومتات متن استتنتاجها يمكن الجماهيري

 علتى -أو ودوافعهتم، ، اتهماهتمامت تستجيل علتى - بكفتاءة - والمقتدرة التذاتي التوعي لديهم

 . مفهومة سهلة بصي ة عنها يسألون حينما مالحظتها - األقل

 تتأثيره )مثتل الجمتاهيري لالتصتال الثقافيتة األهميتة حول القيمة أحكام إصدار إن -5

 تكتون بينما تؤجل أن يجب الخ( ... الجمهور عند الوعي تشكيل / الجماهيرية الثقافة على

هات  . أنفسهم خاللهم من االستكشاف ضوعمو هي الجمهور توجُّ

 متن الكثيتر هنتا  بتأن االعتبتار فتي يؤختذ أن يجتب فإنته ،االفتتراض هذا نظر وجهة ومن

 التخمينيتة الكتابتات وبتين واإلشتباع االستتعمال متنهج بتين المحتددة والتناقضات التوافقات

 )24الثقافة ) حول

 بتين نفصتل أن يمكتن كيتف أنته لي :التستالل التتا طرح يمكننا منهجية ناحية ومن          

 ال األحتوال بعتل فتي بينمتا ؟ المعلومتات طلتب نمتوذج عتن واإلشتباع االستتخدام نموذج

 الفترد وسلو  المعلومات لطلب فهمنا طريق عن إال اإلشباع تحقيق طبيعة نفهم أن يمكننا

 ؟ معينة حاجات إلشباع وذلك عليها الحصول في

 

     Dependency Model ااعالم وسائ  على االتكال/ الت عية نمو   - 

 الفتراغ متلء إلى  Ball Rokeach & De Fleur فلور ودي روك  بال يعمد           

 والتركيز اإلعالم وسائل لتأثير بإهماله  )واإلشباع )االستعمال السابق النموذج خلفه الذي

 . اإلعالم لوسائل استعماله وأسباب المتلقي على

 . الستابقة التدعيميتة الفرضتيات وهتي الستببية االفتراضتات يترفل متدخلال وهتذا         

 لتحليل العريل االجتماعي النظام منهاج يأخذان المؤلفين فإن الضعف هذا يتخطى ولكي

 وستائل علتى االتكتال بنمتوذج ) المستمى نموذجهمتا فتي وهمتا . اإلعتالم - وستائل تتأثير

 والنظتام االتصتال ووستائل الجمهتور ينبت اندماجيتة عالقتة يقترحتان التبعيتة( اإلعتالم

 . العريل االجتماعي

 عوامتل تأختذ أن يجتب اإلعتالم وستائل تتأثيرات لشترح محاولتة أيتة فتان ولتذا          

 الحستبان، فتي المت يترات متن المجموعتة هتذه أخذنا وإذا . االعتبار في عديدة )مت يرات(

االتصتال  وستائل لتتأثير مالئمتة أكثتر متاً فه نجنتي أن يمكتن فإننتا ، وتنظيمياً  وتفاعلياً  فرديا

(25)  

 حاجاتته ليحقتق اإلعتالم وستائل معلومتات علتى يعتمتد الجمهتور أن النظريتة هتذه ومحور

 . معينة أهداف على ويحصل

 لنمتوذج األساستية الفكترة متع عتام بشتكل النقطتة هتذه فتي النمتوذج هتذا وينستجم         

 بين تفاعالً  يفترض  ))التبعية االتكال نموذج أنب عنه يختلف ولكنه ، واإلشباع االستعمال
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 بهتذا يترتبط اإلعتالم وستائل وتتأثير . والمجتمتع ، المتلقتى والجمهتور ، اإلعتالم وستائل

 فتي اإلعتالم وستائل تتأثير تفستير فتي ستابقه عتن يختلتف النمتوذج هتذا نجد ولذا ، التفاعل

 والصتراع االجتماعي  ييرالت يكون حينما أنه يفترض إذ ، االجتماعي االستقرار ظروف

 الناس تجبر التحدي تواجه التي والممارسات والمعتقدات القائمة، المؤسسة فإن ، مرتفعين

 اتكتال فتإن األوقتات هذه مثل وفي . اختيارات عدة أمام وتضعهم آرائهم، تقييم إعادة على

 وستائل علتى التبعيتة(( النتاس 

 علتى للحصتول يتزداد اإلعتالم

 فتي ستاعدهمت الـتـتي المعلومتات

 . االختيارات

 ثالثتة علتى النمتوذج هذا ويشتمل

 التتأثير ، التتأثيرات متن أنمتاط

 ، العتاطفي والتتأثير المعرفتي،

 وتتأثيرات . الستلوكي والتتأثير

 هتذه فتي الجماهيريتة االتصتال

 مرتبطة وظيفة هي الثالثة الحقول

 اعتمتاد بدرجتة كبيتر حتد إلتى

 (26(اإلعالم ئلوسا تقدمها التي المعلومات على الجمهور

 التي الدرجة إلى بالناس ستؤثر اإلعالم وسائل أن النظرية هذه في الهامة والنقطة          

 . الوسائل تلك معلومات على يعتمدون فيها تجعلهم 

 

     Agenda Setting : األجند  /وضع األولويات ترتيب نمو   - 

 فتي اإلعتالم وستائل تؤكتده متا نبتي إيجابيتة عالقتة وجتود على األجندة وضع نموذج يؤكد

 ترتيتب فتي يستهم اإلعتالم وستائل دور أن أي . هامتاً  الجمهتور يتراه متا وبتين ، رستائلها

تعليميتة  بمهمتة تقتوم المعنتى بهتذا اإلعتالم وستائل فتإن ثتم ومتن . الجمهتور عند األولويات

(27). 

  . لألخبار يعيالطب للتدفق ثانوية نتيجة هو التأثير هذا مثل أن النموذج هذا ويعتبر

 وضتع وظيفتة إلتى مباشترة إشتارة أول أن إلتى األجنتدة وضتع تاريخ في الباحثون ويرجع

 Norton لتونج لنورتتون مقتال فتي 1958عتام  ظهرت " األولويات ترتيب" إلى األجندة

long  كتوهين برنتارد لتدى ظهتر الوظيفتة هتذه حتول تصتريح أفضتل أن إال Bernard 

Cohen   1963عام " )الخارجية والسياسة الصحافة( كتابه في" . 

 بمتاذا للناس تقول أن في كثيراً  ناجحة تكون أال يمكن الصحافة بأن قال والذي              

حولهتا  يفكترون التي األشياء عن للقراء تقول أن في كبير حد إلى ناجحة ولكنها ، يفكرون

 (28 (. 
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 األجندة وضع وظيفة حول قبل من حثونالبا إليه يلتفت انتبهنا إليه ولم مباشر نص وهنا 

 " المعنونتة مقالتته فتي Bernard Berelson(1948) بيرلستون برنتارد اعتبتر حينمتا

د اإلعالم وسائل أن " العام والرأي االتصاالت  الجاريتة للمنتاظرات السياستي المسترح تُع 

 ذتأخت السياستية المستائل حتول الخاصتة المناقشتات بتأن التدالئل بعتل هنتا  أن ويترى

 السياستة فتي يتحتدثون النتاس أن إذ المستائل لهتذه اإلعتالم وستائل عترض متن مؤشتراتها

 اإلعتالم فوستائل) . 29اإلعالم  ) وسائــــل ترسمهــا التـي الخطوط مع ذلك في متماشين

  . يتحدثون عما الجمهور وتعلم ترشد المعنى بهذا

 العامة المسائل حول فحسب عالماإل وسائل من يتعلم ال الجمهور فان النموذج لهذا وتبعاً  

 تلقاه الذي للتأكيد تبعاً  أهمية من المسائل هذه تبل  كم كذلك يتعلم ولكنه ، األخرى واألمور

 . اإلعالم وسائل قبل من

 اإلجتماعيتة، حياتنتا تشتكيل فتي هامتاً  دوراً  يلعبتون اإلعالميتين فإن آخر وبمعنى           

 إن . فيهتا األولويتات وترتيتب علينتا األخبتار عترضو اختيتار في دورهم يمارسون حينما

 التتي األولويتات فتإن أخترى وبكلمتات . لنتا الهامتة المستائل بتحديتد تقتوم اإلعتالم وستائل

 وستائل أن ذلتك الجمهتور لتدى  نفستها هتي تكتون الجمهور على اإلعالم وسائل  تفرضها

 (  30 للجمهور ) األجندة بوضع تقوم اإلعالم

 مقتدرتها فتي تتمثتل الجمتاهيري لالتصتال األجنتدة وضتع وظيفتة فتإن ، اوهكتذ            

 لوسائل تأثير أهم يكمن وهنا ، تفكيرهم ببناء وقيام األفراد عند المعرفة ت يير على للتأثير

  )31لنا ) عقلياً  وتنظيمه العالم ترتيب على مقدرتها وهو ، االتصال

 دور حتول لهمتا دراستة فتي Show وشتو  McCombs متاكومبس رأى وقتد            

 اإلعتالم وستائل بتأن  1968عتام  األمريكيتة للرئاسة االنتخابية الحملة في اإلعالم وسائل

 نحتو االتجاهتات بتروز علتى بالتتأثير السياستية للحملتة  )األجنتدة األولويات) تضتع ترتب

 ( 32السياسية .) القضايا

 بتأن Weaver وويفيتر Beacker  وبيكتر  McCombs متاكومبس اعتبتر وقتد          

 يقترحتون فتإنهم ثتم ومتن . األجنتدة( )لوضتع األولويتات لترتيب هام مسبق متطلب الوقت

 أجنتدة لتصتبح اإلعتالم وستائل من األولويات - االجندة النتقال أشهر عدة مرور ضرورة

 ( 33الجمهور )

 Williams امزوويليت  Hale  هيتل وكتاثي Kaid كيد لي ليندا انتقدت وقد                 

 ترتيتب فتي تأثيرهتا لهتا يكتون ، والتتي الستريعة األحتداث بعتل يهمتل التذي الترأي هتذا

 .((34 الجمهور   أجندة وأولويات اإلعالم وسائل ) أجندة(أولويات 

 "الزيتت ببقعتة" عترف لما 1984عام  العربي الخليج في المتابعين أن شك وال             

 )وضتع أولويتات ترتيتب فتي الصتحافة /أجندة أولويات تهحقق الذي السرعة مدى يدركون

 ألخبتار المتتابعين فتإن وكتذلك ..... بالتذات الموضتوع هتذا بخصتوص الجمهتور أجنتدة(

 متن تعتد  1988عتام  متن األول والربتع  87ديستمبر  فتي األولتى أشتهرها فتي االنتفاضتة

 تتم بهتا التتي لسترعةا يتدركون  1990عام   الخليج ألزمة والمتابعين . الجمهور أولويات
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العربتي، والمتتابعين لمشتكلة وبتاء أنفلتونزا الخنتازير  التوطن في الجمهور أولويات ترتيب

المكسيك وانتقتل بعتدها إلتى أمريكتا الشتمالية أوال ثتم إلتى  الذي بدأ انتشاره في  2009عام 

ويتات باقي العالم ولتعلنه منظمتة الصتحة العالميتة وبتاء عالميتا يجتدون أنته  أصتبح متن أول

 وسائل اإلعالم وأولويات الجماهير في آن واحد .

 األنشتطة فتي يشتاركون التذين النتاس علتى للتتأثير الممكنتة السياستية األجندة قوة ولدراسة

 إلـتـى األجنتدة وضتع - األولويتات ترتيتب Elder والتدر Cobb كتوب يقستم ، السياستية

 -: نوعين

 االختالفتات متن عامة مجموعة إلى هاويعزوان المنتظمة األجند  - األولويات : أوالا 

 وفتي . الجمهتور اهتمتام باستتحواذ تتعلتق والتتي الشترعية متدى فتي تقتع التتي السياستية

 ، الصهيونـتـي – العربتي الصتراع المنتظمتة األجنتدة أشتكال متن نجتد العربيتة الصتحافة

 . الخ .... االحتالل األمريكي للعراق وأف انستانو، األجنبية والعمـالة

 متا مؤسستة فتي القترار أصتحاب ويضتعها :المؤسا اتية /األجن د  األولويات : ثانياا 

 وستائل وتلعتب . وفعتال جاد لسبب المبرمجة الموضوعات من مجموعة عن عبارة وهي

 لتصبح المؤسساتية األجندة - األولويات من قضايا مجموعة تصعيد في هاماً  دوراً  اإلعالم

 األجنتدة إلتى أخترى مترة لعودتهتا فرصتة هنتا و . المنتظمتة األجنتدة - األولويتات ضتمن

 (35المؤسساتية   ) 

 أهميتها تنقل أن وتريد عملها، أولويات من تعتبرها قضية إثارة إحدى الوزارات ترى فقد

 األولويتات - األجنتدة هتذه بتبنتي اإلعتالم وستائل إشترا  علتى فتعمتل . الجمهتور لتدى

 . المنتظمة األولويات من حتصب أن إلى يؤدي قد مما ، الجمهور على وطرحها

 "األجندة وضع" األولويات ترتيب في الجمهور دور حول وشو ماكومبس ويتحدث        

 ، اليوميتة العامة القضايا تحديد في رئيسياً  دوراً  اإلعالم وسائل تلعب : بينما يقوالن حيث

 الصتحافة بتين لتفاعت هنتا  إذ ،الجمهور أجندة ألولويات المحددة بالكامل - ليست أنها إال

 بتين التفتاعالت وجتود هذا من وأهم الصحافة، أجندة أولويات على تؤثر التي ومصادرها

 (36الجمهور ) أجندة- أولويات باعتباره مقبول هو ما على تؤثر التي والجمهور الصحافة

 عمليتاً  تتمثل اإلعالم لوسائل تأثيرية كوظيفة االجندة وضع - األولويات ترتيب إن         

 - تصور بين تربط أنها بحيث ، للجمهور السياسية الثقافة صنع في أكبر نصيراً  كونها في

 أن ويمكتن . اليوميتة السياستية واالهتمامتات الشتئون وبتين السياستي للواقــع الناس إدرا 

 اجتماعيتا،ً دوراً  األجنتدة وضع - األولويات ترتيب وظيفة خالل من اإلعالم وسائل تلعب

 بعتد فيمتا تتترجم أن يمكتن التتي الجمهتور، عنتد االهتمامتات بعتل حول اإلجماع بتحقيق

 .( (37عاماً  رأياً  باعتبارها

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

238 
 

 ااعالم لوسائ  القوي التثثير نظرية: دابعاا 
 :Powerfull Effects Theory 

 

 : ناحيتين من بينها التداخل طبيعة السابقة والنماذج النظريات استعراض يظهر لنا من   

 انحدارها أو نظرية بروز بين فاصلة حدوداً  نجد ال حيث ، الز نية الناحية - األولى

 نظريتة حضتن في تنشأ النظريات من كثيراً  أن ونجد. أخرى نظرية بروز وبين موتها أو

 ونظريتة الرصاصة(  )إطالق "المباشر التأثير نظرية "  مثالً  خذ . معها وتتزامن أخرى

 الزمنتي والمعيار . األولى النظرية تختبر دراسات من رةاألخي انبثقت فقد المحدود التأثير

 نجتاوز ال ولعلنتا ، المرحلتة تلتك فتي األخترى النظريتات علتى ما نظرية بسيادة يتمثل هنا

 الذي ليرنر نموذج أولهما نموذجين القوي التأثير نظرية تحت أدرجنا إذا التاريخية الحقيقة

 متا متع جنتب إلتى جنبتاً  الستتينيات في هرظ الذي مكلوهان ونموذج الخمسينيات في ظهر 

 .السبعينيات في اإلعالم وسائل تأثير قوة حول يطرح

 علتى تلتقتي النظريات فجميع ، وقوته التثثير ط يعة ف  فتتمث  : الثانية الناحية أ ا

 هتذا لطبيعتة تصتوراتها من حيتث تختلف ، ولكنها ما تأثيراً  اإلعالم لوسائل أن االعتراف

 وجود لمجرد دحضها يمكن ال المختلفة للنظريات النتائج أن األمر، وحقيقة . وقوته التأثير

 وبطبيعتة المستخدم بالمنهج تتأثر النتائج طبيعة ألن . لها م ايراً  جانباً  تؤكد أخرى أبحاث

 استخالصته نتيجتة أو االعتبتار، فتي تؤختذ التتي المت يترات وبطبيعتة ، المعالجتة المشتكلة

 مستتوى علتى تعميمهتا يجتري مختبتري أو فتردي مستوى على تتحليال من أخذت لنتائج

 فيه أجريت الذي واالقتصادي والسياسي االجتماعي السياق الختالف نتيجة أو ، مجتمعي

  .البحوث

 ألنهتا البتزوغ فتي اإلعتالم لوستائل القتوي التتأثير نظريتة تبتدأ أن المنطقتي متن كتان لهتذا

 حمتالت فتي استتخدامها تتم إذا القويتة اتهتاتأثير الجمتاهيري االتصتال لوسائل بأن تفترض

د منظمة، إعالمية  . االتصال نظريات مباد  حسب بعناية لها أُع 

 لوستائل القتوي التتأثير لتحقيتق األساستية المبتاد  متن أن رأوا البتاحثين بعتل أن ونجتد

 -: يلي فيما يتمثل ما اإلعالم

 التكرار معين زمني مدى على اإلعالمية الرسائل إعادة/ . 

 اإلعالمية الرسالة تستهدفه معين جمهور على التركيز .  

 منستجمة رستائل بإنتتاج باالتصتال القتائم يقوم لكي بعناية األهداف تحديد 

 . األهداف هذه مع

 حول (1973كتبت) قد  Elizabeth Noelle-Neumanنيومان - نويل اليزابث وكانت

 الترأي علتى قويتة تتأثيرات عتالماإل لوستائل أن رأت إذ "اإلعتالم وستائل قوة إلى العودة"

ي يتتم لتم أن ته أو ، الماضتي فتي شتأنها متن التقليل تمَّ  العام  قيتود بستبب ، بدقتة عنهتا التحتر 

 لدراستة المختبتر ختارج المتدى طويلتة بأبحاث القيام بضرورة تطالب فإنها ، ولذا منهجية
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 ثالثتة عتبتاراال فتي تأختذ أن بتد ال والتتي )  38الجمتاهيري ) االتصتال وستائل تتأثيرات

 : وهي اإلعالم وسائل لتأثير بالنسبة هامة عوامل

 التزمن امتداد على التكرار هذا عن ينتج : بتكرارها اإلعالم وسائل رسائل تراكم -1

  . تأثيرها  تعزيز إلى توجه

 حيث مكان كل في وتحاصره اإلنسان على تسيطر فهي : اإلعالم وسائل شمولية -2

 من الهروب من المرء تمكن ال شموليتها فإن ولذا ، علوماتالم بيئة على وتُهيمن يتواجد،

 . رسائلها

 متع وانستجاماً  اتفاقتاً  باالتصتال القتائمين بتين أن يعنتي وهتو :التوافتق/ االنستجام -3

 هتذا وتأثير . األخبار ونشرات صحفهم يماثلوا بأن توجهاتهم في ذلك ، ويتمثل مؤسساتهم

 عديتدة تصورات من )إدراكات( تصوراتهم انتقاء في الجمهور فرص من الحد على كبير

  . الجمهور على اإلعالم لوسائل القوي التأثير أمام الفرصة يتيح مما ومتنوعة،

ن أن فترص من مجتمعة العوامل وتحد هذه            فإنهتا ولتذا . المستتقل رأيته للفترد يكتو 

 فرصتة زدادتا الجمهتور، لتدى اإلدراكتي /التصتوري االنتقاء فرص قيدت كلما أنه تقرر

 . )39اإلعالم ) وسائل طريق عن االتجاهات - المواقف تشكيل أو تأثير

 لمجموعتة ائتالف استخدام اإلعالم وسائل تأثير الكتشاف نيومان - نويل وتقترح          

 للقتائم ومستوح الستكانية، والمستوح الميدانيتة باالختبتارات تتمثتل البحتث طرائتق متن

نا الطرق هذه بين االئتالف هذاو المضمون وتحليل باالتصال  متكاملة منهجية بطريقة يمد 

 .)40االخر ) البعل بعضها يكمل النتائج من بمجموعة

 تأثير تقييم حول J. Murray & Kippex كيبكس وسوزان موريه جون ويكتب          

 تتعميمتا إلتى الخلتوص يمكتن بأنته الكاتبتان أشتار إذ ، والبتال ين األطفتال علتى التلفزيون

 نتتائج أن ذلتك . وقتيمهم واتجاهتاتهم الجمهتور ستلو  علتى التلفزيون مضمون تأثير حول

 تتتراوح ،  عتدة مستتويات في المشاهد على تأثيراً  التلفزيون لمضمون أن تقترح األبحاث

 يعمتل التلفزيتون أن يريتان فإنهما ثم ومن . األفراد سلو  تعديل إلى االتجاهات ت يير بين

 (41)    . الجتماعيةا للتنشئة وكيالً 

 :مشروعات ثالثة في مشاركته Mendelsonhn مندلسون وصف وقد           

 عنته نتتج والتذي الستائقين الختبتار القتومي س . بتي .ستي مشتروع هتو : األول الم روع

 . للسائقين تدريبية مساقات في مشاهد 35000التحاق 

 إلتى ترفيهتي جانتب بته وكان ، يادةوالق الشرب عن قصيراً  فيلماً  كان : الثان  والم روع

 عشترة متن ثالثتة أن إلتى أدى وقتد .التجاريتة الستينما عترض دور فتي ليعترض كتاف حتد

 . اآلمنة بالقيادة يتعلق فيما السابقة آرائهم على طرأ قد ت ييراً  بأن قالوا مشاهدين

 في كييناألمري المكسيكيين استهدفت معلوماتية تمثيلية حلقات سلسلة : الثالث والم روع

 أشتاروا المشتاهدين متن %6شتخص بنستبة  13.400أن  إلتى هتذا وأدى ، انجلتوس لتوس

 (42الحلقات ) لتلك الرئيسية األهداف أحد وهو . المجتمع بمنظمة التحقوا بأنهم
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 بأن F.G.Kline  كالين جيرالد وف Peter Clarks كالر  بيتر الباحثان ويؤكد         

 يتتعلم متاذا  زاويتة متن إليهتا نظتر إذا أكثر مجزية تكون أن يمكن اإلعالم وسائل تأثيرات

 - المواقتف صتياغة علتى تأثيراتهتا عتن البحتث متن أكثتر ، االتصتالي النشتاط متن النتاس

  . اإلعالم لوسائل هام تأثيري جانب ذاته حد في (  وهذا43ت ييرها ) أو االتجاهات

 إلى تحتاج كثيرة ميادين وجود عن تكشف اإلعالم قوة تأثير حول اآلراء تلك إلى نظرة إن

 جهتة ومتن جهة، من هذا . اإلعالم لوسائل القوية للتأثيرات خصبة مجاالت وهي دراسة،

 رأت كمتا مختلفتة منتاهج استتخدام إلتى تحتتاج اإلعتالم وستائل تتأثير اكتشتاف فتإن أخترى

  . نيومان نويل اليزابيث

 كانتت مهمتا وأنته مت يترات، عتدة لتىع تعتمتد عتدمها أو اإلعالم قوة أن شك وال           

 األدلـتـة مــتـن المزيتد إلتى تحتتاج القتوي التتأثير نظريتة فتإن قوتهتا، حتول النظتر وجهتات

 النجتاح يتروم التذي اإلعتالم أن هتو نستتفيده الذي األساسي والدرس. الميدانية والدراسات

 ؟ تقول أن رسالته من يريد وماذا يخاطب؟ من يعرف بحيث لرسالته جيدا يخطط أن يجب

 رستالته توصيل تواجه أن يمكن التي المعيقات هي وما ؟ يخاطب وكيف ؟ يخاطب ومتى

 ؟

 تتأثيرات اإلعتالم لوستائل أن رأت التتي نستبياً( )القديمتة الهامتة النمتاذج من ولعل          

 المجتمتع اجتياز حـول Lerner ليرنر نموذج )الكبير( المجتمعــي المستــوى علــى قوية

 واالجتماعية السياسية المجتمع بنية على اإلعالم وسائل بتأثير أساساً  يهتم الذي) ليدي)التق

 يعتبر الذي النموذج هو  Mcluhan لمكلوهان التاريخي - الفني والنموذج . واالقتصادية 

 ثقافتة علتى اإلعتالم وستائل تتأثير لبيتان أساساً  ويتوجه ، للحواس كامتداد االتصال وسائل

 القومي المستوى على التأثير نماذج من النموذجين لهذين دراسة سنقدم ثم نوم . المجتمع

   . القرن العشرين من الستينيات في ظهر وثانيهما الخمسينيات في ظهر وأولهما

 

 القو   الماتوى على القوي التثثير نما  
 

 -: التقليدي المجتمع اجتياز : ليرنر نمو   : أوالا 
 

  : التقليدي المجتمع الجتياز القومية تنميةال في اإلعالم وسائل دور

 متدخالً  التقليتدي المجتمتع الجتيتاز القوميتة التنميتة فتي اإلعالم وسائل نظرية تقدم          

 االتجاهتات، علتى للتتأثير اإلقنتاع فتي اإلعتالم وستائل لتدور محددة تأثيرات حول تجريبياً 

 تركيتا فتي أجريتت مستحية أبحتاث ةحصتيل مجملهتا في النظرية وكانت . والقيم ، والعقائد

 . القرن العشرين  من الخمسينيات مطلع في وإيران واألردن وسوريا ومصر ولبنان

 فتي ال ربي النسق أن يعتبر Daniel Lerner ليرنر دانيال يقدمه كما والنموذج           

 أن رىيت .وهتو) 44اجتماعيتاً ) عالمي ولكنه ، فقط تاريخية ناحية من غربي هو التحديث

 طتور فتي هتي التتي المجتمعتات جميتع فتي ثانيتة تظهتر ال ربي للنموذج األساسية القواعد
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 أن يعتبر فإنه ولذا ، والعقيدة واللون العرق نـع النظر ، ب ل القارات جميع في التحديث

 وقتد     ال ربيتة غيتر للمجتمعتات التنميتة فتي أساستي التحتديث في ال ربي النموذج امتداد

 زيتادة متن ال ترب فتي حتدث متا ، بتأن ذلتك علتى بالتمثيتل النموذج عالمية تيثب أن حاول

 متع تستير اإلعتالم لوستائل التعترض وزيتادة التعلتيم، مستتوى ترفتع أن إلتى أد ت التحضر

 سياستية مشتاركة إلتى وكتذلك الفترد( دختل مستتوى إلتى أوسع )بالنسبة اقتصادية مشاركة

 فتي اإلعتالم وستائل تلعبته التذي التدور يتةأهم ليرنر يرى هنا ومن. (46أكبر)التصويت()

 وستائل موقتع علتى نتعترف كتي متكاملتة  النمتوذج لعناصتر ستنعرض ثتم ومتن . التنميتة

 .نموذجه في التنموي ودورها اإلعالم

 -: التالية الثالث بالعناصر نموذجه يتمثل

 . المتحركة الشخصية أو التقمص -أ

 . الناس لتحريك كأداة اإلعالم وسائل -ب

  . للتحديث ظامن -ج

 

 EMPATHY :التقمص – أوال

تتن صتتفة            ظتتروف فتتي نفستته تصتتور متتن المتحركتتة الفتترد شخصتتية تمك 

 وأن يتخيتل  حيتاتهم مثتل يعتي  أن يريتد أن ته الفترد يتخيتل عنه(التذين اآلخرين)ال ربتاء

 . الشخصية تجربته إطار خارج تجارب

 عتن يتميتز شتأن  له يكون أن في بترغ شخصية هو المتحر  اإلنسان بأن ليرنر ويري 

 ال أشتياء يرى إذ ، التخيل على مقدرته في الكامنة واستعداداته بقدراته التقليدية الشخصية

 عالم تحقيق في  الرغبة ولديه ، عالمه فى يحتذيهم عنه غرباء مع ويعي  ، التقليدي يراها

 بتتاآلخرين د)التوحتت التمتتاهي علتى عاليتتة بمقتتدرة يتميتتز فهتو ، خيالتته فتتي يعيشته

Identification مستلحاً بآليتات يصتبح فإنته ثتم ومتن ، لبيئتته جديتدة أشتكال ( متع 

Mecanisms طريقتة عتن خارجتة خبرة عن تنتج جديدة متطلبات بها ليدمج إليها يحتاج 

 .(47معيشته )

 : بطريقتين تعمل اآلليات هذه أن يرى وهو                  

 PROJECTION :      ااسقاط -أ

تد أي التماهي ليسه  ، اآلخترين ذوات صتفات متن صتفات بتحديتد  وذلتك بتاآلخرين التوح 

 بإدماجها ويقوم الصفات هذه الشخص هذا ويأخذ . المستهدف الشخص لدى مفضلة تكون

 . »صفاتهم أخذت يشبهوني النهم :« بقوله ذلك ويبرر ذاته في

 INTROJECTION :اا  ا  - 

 ذاتته إلتى المستتهدف الشتخص ينستب بتأن وذلتك ، بتاآلخرين التوحتد أي التمتاهي يوستع

 بقوله ذلك ويبرر ذاته في الصفات هذه بادماج ويقوم اآلخرين، عند محبوبة محددة صفات

  .(48)مثلهم أكون أن أحب أو مثلهم بأنني "
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 تجعل داخلية آلية التقمص كان وهكذا ، - واإلدماج اإلسقاط- على التقمص أطلق اسم وقد

 يرى أن على المقدرة هو فالتقمص ، مت ير عالم في بكفاءة يعمل ثاحدي المتحر  الشخص

 المتحتركين للنتاس منهتا بد ال مهارة والتقمص.)49اآلخرين) مواقف نفس في نفسه المرء

- الستائد التنمط هتي التتقمص فتي العاليتة الدرجتة أن   وهو  يفتترض. التقليدية األوضاع من

 مشتاركة وبهتا ومتعلمتة وحضترية صتناعية نتابأ تمتتاز التتي الحديثتة المجتمعات في -فقط

 تختلف فيها الناس ومقدره السمات بتلك التقليدية المجتمعات التتسم بينما وإعالمية سياسية

 . اآلخرين مواقف في نفسه تخي ل على الفرد مقدرة حيث من

 يتستارع - الحتالي عصترنا فتي - اإلعتالم تلعبه وسائل الذي الدور بأن ويرى               

 والتحتديث التنميتة عمليتة فتي هامتاً  دوراً  التقمص ويلعب ) 50التقليدية . ) المجتمعات في

  . المجتمعات تلك في التقمص بروز معه ويتسارع

 

 -: الناس لتحريا كمضخم ااعالم وسائ  : ثانياا 

 تحريتك فتي كبيتراً  دوراً  تلعتب الجمتاهيري اإلعتالم وستائل بتأن ليرنتر يترى              

 بتين النفستية التعبئتة نشتر فتي بكفاءة تسهم أنها ، حيث التقمص عملية في وبالذات س،النا

 االتصتال وستائل وتقتوم ، هتذا وقتنتا فتي العتالم فتي يتصتاعد التتقمص أن ذلتك . النتاس

 أداة اإلعتالم وستائل تكتون وهكتذا ( 51التصتاعد ) هتذا صتنع فتي كبيتر بدور الجماهيري

 يتخيلون الناس من كثيراً  فإن ،اليوم  اإلعالم وسائل يادةلز ونتيجة . الناس لتحريك عظيمة

 وقتت أي متن أكثتر عتنهم، غريبتة وأوقتات ، وأماكن،  مواقف في ،غرباء  كأناس أنفسهم

 . مضتى وقتت أي متن أكثتر العتالم في يتسارع التقمص فإن اإلعالم لوسائل ونتيجة . كان

 انتشتار ، وفتي االجتمتاعي الحترا  عمليتة فتي مضتاعفا دوراً  اإلعتالم وستائل وتلعتب

 -  )الهجترة ماديـتـا الفترد النتقتال بتديال اإلعتالم وستائل وتصتبح ، المتحركتة الشخصتية

 إليها لتنقل التقليدية المجتمعات إلى تدخل اإلعالم وسائل أن إذ ، آخر مكان إلى ( السياحة

 وزيتادة تالطموحتا وإثتارة الخيتال شتحذ إلتى يتؤد ي ممتا ، ال ربتاء عتالم الختارجي العتالم

 الخيالي الذهنى الحرا  تجعل أن على تعمل الجماهيري اإلعالم وسائل أن أي ، التوق عات

ر أن وحيث . البدنية المادية للحركة بديال  للت ييتر االستتعداد توف رللفرد ذهنية حالة التحض 

 النتاس آفتاق توستيع فتي هامتاً  يصتبح هنتا الجمتاهيري اإلعتالم وسائل دور فإن   ، والتكي ف

 نمو في يساعد وهذا ، اآلخرين بخبزات خيالهم وتشحذ تطل عاتهم ترفد بعناصر وتزويدهم

 غريبة وخبرات جديدة مواقف الناس تعل م ألن ها ؛ التقم ص من ويزيد المتحركة، الشخصية

  . قبل من يختبروها لم وآراء عنهم

 النفستي والتحريتك عبئتةالت نشتر في اإلعالم وسائل دور على ليرنر يؤكد بينما              

 فإنه ، واالجتماعي الج رافي للتحريك مسبقة شروط على حصلوا الذين الناس بين بكفاءة

رون واحد سياسي ظلي  في معاً  يعيشون الذين الناس بأن يرى  المعلومات لتوزيع طرقاً  يطو 

 الستلطة توزيتع متع بتفاعتل المعلومتات هتذه وتتتدفق . األخترى الستلع متع جنتب إلتى جنبتاً 

 اختتالف تتم لتو أنته بحيتث بإحكتام، تنستج نُظمتاً  لتشتكل االجتمتاعي، والوضتع والثتروة
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 يقتترح وهكتذا . األخترى القطاعتات فتي بتاختالف يصتاحب فإنته متا قطتاع فتي مؤسستاتي

 نظتام أن يعتبتر أنته ستيما وال واالجتماعيتة، االتصتالية األنظمتة بتين التفاعتل متن صتورة

  )52الشامل ) االجتماعي النظام في للت يير وعامالً  مؤشراً  ذاته حد في بعتبر االتصال

 

 -: التحديث نظام : ثالثاا 

 -: للتحديث مراحل أربع ليرنر يقترح

 . التحضر -1

 . التعليم -2

 . اإلعالمية المشاركة -3

 . السياسية المشاركة -4

 إذ جامتدة بآليتة التتاريخي المنطق يتبع التحديث أن يرى فهو سابقاً  أشرنا وكما              

إذ . (53آليتة ) بصتورة تاليتهتا إلى تَُؤدي أن يمكن السابقة المراحل من مرحلة كل أن يرى

 ، قومي مستوى على اإلعالمية والمشاركة التعليم زيادة إلى يميل التحضر تزايد أن يرى

تر ويتمث ل . الكاملة المشاركة إلى ستؤدي التعليم وزيادة  الحالتة إلتى الريتف بانتقتال التحض 

ة عناصتر وجتود ختالل متن هتذا ويتحقتق ، الحضتري ة  التذين الستك ان بنستبة مرتبطتة عتد 

انهاعن عدد يزيد مدن في يعيشون  تزيتد التذين المتعل متين ونستبة . نستمة ألتف خمستين سك 

 ومتدى ، اإلعتالم لوستائل النتاس تعتر ض نستبة وكتذلك ، ستنة  15 متن  أكثتر أعمتارهم

تر أن   يترى وهتو ).  االنتخابتات ( السياستية المشتاركة  التتي هتي المدينتة ألن   هتام التحض 

 التعلتيم فيهتا ويتتطتور ، والتكنولوجيتة االقتصتادية واإلمكانيتات المهتارات فيهتا تتطتور

 . حديث لمجتمع المالئمة فوالظر توفير على تساعد الخصائص وهذه  ،اإلعالم  ووسائل

 يصتاحبه التذي وتتطوراالقتصتاد التعلتيم وزيتادة الحضتري المجتمتع تطتور بتين فالتفاعتل

وهتذا  اإلعتالم، وستائل شتبكات انتشتار في زيادة إلى يؤدي والتكنولوجي التطورالصناعي

ر يتم التفاعل هذا خالل ومن التعليم، زيادة إلى يقود  يزداد إذ الديمقراطية المؤسسات تطو 

 . نحوها آرائهم عن والتعبير العامة بشؤونهم الناس اهتمام

 : التالية بالصورة يقدمه فإنه اإلعالم وسائل دور عن يتحدث وحينما             

 فتإنهم الجديتدة، التحديث تجربة بأعباء القيام فيها يستطيعون بطريقة الناس يتسل ح حينما "

 اإلعتالم، وستائل عبتر إلتيهم انتقلتت التتي الجديتدة بالتعليم  لخوض هذه التجريتة يتسلحون

 متن ترفتع ، اإلعالمية المشاركة فان ولذا . تلك الجديدة مهاراتهم لدمج الرضا وسينشدون

 ومعتارف معلومتات متن تقدمته لمتا  االجتمتاعي النظتام قطاعتات جميتع فتي المشتاركة

 .(54للناس ) جديدة وتجارب وخبرات

 والتتي لعرقيتها نظريته في ليرنر إلى الموجهة االنتقادات إلى جديداً  نضيف وال            

 يأخذ ال والذي ، ال ربي النموذج من متكررة نسخاً  اربهاوتج العالم شعوب تصبح أن تريد

 ونمطتاً  تجربتة بالتتالي تفترض التتي الخاصتة وثقافتته مجتمتع كتل خصوصتية اعتبتاره في

 . التنمية في خاًصا
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  للحواس كا تدا  االتصال وسائ  نمو   : ثانياا 

 (( Marshal Mcluhan   اكلوهان لمادشال التاديخ  - الفن  النمو  
 التأثير عن األساسية االفتراضات وبعل نظرية تصورات النموذج هذا يقدم                

 متع يتكيـ فون الناس أن " هو األول وفرضه . المجتمع على وثقافته اإلعالم لوسائل الكمي

 بالوستيلة وصتلتها الحتواس الستتخدام محددة ونسبة توازن خالل من عصر كل في بيئتهم

 ذات معينتة لحاستة استتخدام نستبة عنتا ينتتج والتي ، يستخدمونها لتيا الرئيسية االتصالية

 .. "المستخدمة الوسيلة بتنوع صلة

 امتتداد هتي إنمتا اتصتالية وستيلة كتل ألن صتحيح ذلتك بتأن ماكلوهتان ويعتقتد               

 أو المعينة الحاسـة هــذه استخدام في االتصال وسائل تبال  ثم سوف ومن اإلنساني للواقع

 .) 65تلك )

 العالم بهـا الناس يـرى التي الطريقة على ستؤثر فإنها السائدة الوسائل نوعية كانت ومهما

 أُناستاً  فتي القبيلتة( أفتراد( القبليتون  النتاس كتان ، المطبوعتة الصتحافة اختتراع فقبتل .

 بعضهم من قريبين كانوا فقد . ) يعتمدون على حاسة السمع ( سمعي توجه ذوي اتصاليين

)حيزيتة  بطريقتة البيئتة تصور عادة األبجدية استخدام وشجع عزز وقد . وشخصياً  طفياً عا

تراً  الطباعتة اختتراع )جتوتنبرج( تكنولوجيا ( ، وخلقت  وتفريتق ،بفصتل المجتمتع فتي تفج 

 مترة العتالم َرد   تفجتراً  خلتق فقتد " (66اإللكترونتي ) العصتر وأما . اآلخر الفرد عن الفرد

 أطتراف بين تصل التي االتصاالت أجهزة اختراع تم حيث عالمية، قرية كونه إلى أخرى

 . وبشره العالم

 ، " الرسالة هي الوسيلة " ب والمعروف مكلوهان لدى الثان  االفتراض وأما               

 . مضتمونها عتن بمعتزل اإلعالميتة الوستيلة تملكته التذي العتام التتأثير قوة إلى يُعزى فهذا

 فرقتاً  هنتا  يجعل فالذي . بالتأثير عالقة ذي غير االتصال مضمون بأن مكلوهان ويد عي

 "  (67مضمونها ) وليس ما عصر في السائدة الوسائل هي إنما الناس حياة في

 ووسائل الساخنة االتصال بوسائل أسماه ما بين التفريق في فيتمثل األخير االفتراض وأما

 . الباردة االتصال

 كاملة إحساسية معلومات على تشتمل التي تلك هي الساخنة ئلالوسا بأن يرى فهو          

 معنيَّتاً  ليصتبح أقتل بحاجتة المتلقتى يكتون ، الستاخنة الوستائل ففتي ، كثيترة وتفصتيالت

 "(68الناقصة ) المعلومات باستكمال

 بتالراديو عليهتا ويمثل منخفضة مشاركة ذات أنها الساخنة الوسائل إلى ماكلوهان وينسب

 " (69والسينما)

 استتكمال فتي بالمشتاركة األفتراد البتاردة أن يقتوم  الوستائل تستتدعي آختر، جانتب ومتن

 استت راقاً  تخلتق المشتاركة متن العاليتة الدرجتة وهتذه الحسي بإدراكهم الناقصة المعلومات

  . صحياً 
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د التلفزيون  وإلدراكهتا مضتاءة ضتئيلة نقتاط عبتر فقتط برستم المشاهد باردة كوسيلة ويُزو 

 بإدراكته الفترد وسيصتبح . الشاشتة علتى البصترية النقتاط هتذه بتين المشتاهد ستيمأل حستياً 

 يتعلتق فيمتا أساستي بأنته مكلوهان يرى إذ ، هام هنا والتمييز (70بالحافز  ) معن ياً  الحسي

  . المجتمع على بالتأثير

 إحتداث إلتى يميتل واحتدة حاستة علتى الوثاق إحكام بأن مكلوهان ويرى                      

 ي ي تر التلفزيتون أن يعتقتد لتذا . الهلوستة عنته ستينتج الحتواس كتل تبريتد وأن التنويم تأثير

 إلتى وستيلة من التحويل بأن أوضح وقد . مشاكل بدون يجئ لم فإنه  ولذا . المجتمع نسيج

 مثتل الساخنة الوسائل فإن ، المثال سبيل وعلى . المجتمع على شديداً  ض طاً  يخلق أخرى

 غيتر أو القبليتة الثقافتات مثل ، الباردة الوسائل على تعودت ثقافات إلى أُدخلت إذا الراديو

 المجتمعات توجيه إعادة مطلوب فإنه كذلك. عنيف فعل رد فيها  تحدث أن يمكن المتعلمة

 التلفزيتون مثل جديدة باردة وسائل إدخال مع لتتكيف - ال ربية المجتمعات مثل - الساخنة

 . (71مدى ) أبعد إلى طربةالمض المجتمعات تلك في

 

                                                                                                 

  : ) صالح أبوأص ع (االصطيا    دأ

 
 أنهتا الجمتاهيري االتصتال وستائل تتأثير لنظريتات السابق عرضنا في الحظنا كما         

 مجتمعتات فتي غربيتون بتاحثون أجراهتا األقتل علتى أو ، ل ربيتةا المجتمعتات في أجريت

 أو ، أخترى مناطق على نتائجهم نسحب أن بإمكاننا ليس فإنه لهذا وكنتيجة . عنهم غربية

 رليتة ختالل متن كانتت المجتمعتات إلتى نظترتهم ألن استخلصوه ما نعمم أن بإمكاننا ليس

 التتي النمتاذج وخاصة األخرى، يئاتالب في والمت يرات العوامل من جملة تتجاهل غربية

 المجتمتع الجتيتاز ليرنتر ونمتوذج المبتكرات انتشار نموذج مثل التنمية قضايا مع تعاملت

 . مكلوهان ونموذج التقليدي

 ، بته تتتم التذي المجتمتع بخصائص يتميز خاص، سياق في تتم االتصال عملية إن         

 الشخصتية المت يترات متن مجموعة على يشتمل المجتمعات من مجتمع أي في السياق إن

 البنتى إلتى باإلضتافة والقياديتة واأليدلوجيتة والمجتمعيتة والسياستية واالقتصتادية الثقافيتة

 أي فتي فعالتة غيتر أو فعالتة تكتون أن االتصتال لوسائل يمكن ولذا ، ما مجتمع في التحتية

 (72) ها .وطريقة توظيف  السالفة المت يرات االعتبار في نأخذ حينما مجتمع

 يمكنهتا الجمتاهيري االتصتال وسائل أن سنرى فإننا ، العربي الواقع أخذنا وإذا             

 االجتماعيتة البيئتة االعتبتار فتي األختذ متع ،  والمجتمتع والجماعتة الفترد علتى تتؤثر أن

 االتصال عملية على تؤثر مت يرات من عنها ينتج وما ،واالقتصادية  والسياسية والثقافية

.  

 اإلعتالم وستائل دور يحتدد - الثالتث العتالم مجتمعات من كواحد - العربي الوطن واقع إن

 النظريتات تلتك تجاهتل يمكننتا ال فإنته ثم ومن . والمجتمع والجماعة الفرد على التأثير في
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 االتصتال لفعاليتة كبيتراً  مجتاالً  وتتتر  ، اإلعتالم وستائل تتأثير حتول ستابقاً  شرحناها التي

 فهم يكون هنا ومن اجتماعية، عالقات من يحكمه وما االجتماعي، للنظام ةنتيج الشخصي

 لرستائله التخطتيط فتي أساستي مراحتل علتى االتصتال تتدفق   لنمتوذج باالتصتال القتائم

 . الشخصي النفوذ ذوي الرأي قادة ولمخاطبة

 لبتاحتال سياستية تحتديات متن ، اليتوم العربتي التوطن يعيشها التي الظروف ولعل         

 التخلتف تكترس اقتصتادية أوضتاع متن ذلتك عتن ينتتج ومتا ، أقتاليم إلتى وتجزئته أراضيه

 أكثتر نظترة االتصتال وستائل دور إلتى ننظتر أن علينتا تفترض واالجتمتاعي االقتصتادي

 بنظرة والنماذج النظريات بعل إلى ننظر أن يمكننا فإنه ثم ومن .النظريات على انفتاحاً 

  . اندماجية أو تكاملية

 - الصتراع مثتل العربيتة الحيتاة فتي سياستية قضتية لفهتم مثتاالً  أختذنا ولتو                

 نتدمج أن يمكننتا فإنته ، حولهتا الجمهتور  أجنتدة  /أولويات ترتيب فهم وحاولنا اإلسرائيلي

 نظريتة استتخدام يمكننتا . فعاليتة ذات رستائل لتصتميم أو لفهمهتا نظريتات - نمتاذج أربعتة

 المعلومات طلب ونظرية واإلشباع، االستعمال ونظرية ، األجندة ضعو - أولويات ترتيب

 ومؤثراً  قوياً  زال ما الشخصي االتصال دور ألن ذلك .  مراحل على المعلومات وتدفق ،

 .... الجامعتة أساتذة ، والمدرسين ، المساجد كأئمة(الرأي قادة أن إذ ، العربي المجتمع في

 الحاجتة لنظريتتي فهمنتا ختالل ومتن . أتبتاعهم علتى موتتأثيره نفتوذهم لهتم زال متا ) التخ

 غيترهم متن أكثتر  القتادة هتؤالء يقتوم لمتاذا نفهتم أن المعلومتات، يمكننتا وطلتب واإلشتباع

 .  واستعمالها اإلعالم لوسائل بالتعرض

 ، االجتمتاعي المضمار في الجماهيري وسائل تأثير االعتبار في أخذنا واذا هذا            

 اإلجتماعيتة العالقتات نمتط ت ييتر مجتال فتي وخاصتة ، قوياً  عامالً  تشكل أنها سنرى فإننا

 هتي ليستت اإلعتالم وستائل أن صتحيح . المجتمتع خصتائص إحتدى هتي والتي المتماسكة

 سواء ، وتكريسه الت يير في اإلسراع في الفعال دورها لها لكن ت ييرها في الوحيد العامل

 وستائل استتعمال أستلوب ختالل متن أو التلفزيتون مهايقد التي النماذج خالل من ذلك أكان

 عتن إشتباعها يتتم كتان كثيرة حاجات يشبع أصبح الذي التلفزيون األخص وعلى اإلعالم،

 األصتدقاء بتين االجتماعيتة اللقتاءات أو الزيتارات مثتل االجتماعيتة العالقتات طريتق

 . في شريحة الشبابوالجيران أو من خالل تأثير اإلنترنت والهواتف الجوالة  واألقارب

 مكلوهتان فعتل كمتا التأثير في الوسيلة مضمون أهمية من التقليل حاولنا ومهما             

 أن ذلتك . طتويالً  الحقيقتة أمتام يصتمد ال ذلتك فتإن الرستالة، هتي الوستيلة بتأن قتال حينمتا

 بسبب يكن لم الوسيلة استخدام أن إال ،  حضارية مرحلة عن تعبير هي كانت وإن الوسيلة

 وراحتة، تشتويقاً  آكثتر بطريقة وتنقلها رسالة إلينا تنقل ألنها نستخدمها فنحن الرسالة، أنها

 تحمتل فتي الوقتت التذي  محلهتا ليحتل جتاء أخرى إعالمية وسيلة انتشار وكأن نرى ولهذا

  . سبقتها التي الوسيلة خصائص معها بعل
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 كالجريدة ما إعالمية وسيلة إلينا تنقلها يالت الرسالة أن تماماً  نهمل يجعلنا ال وهذا          

 بتأن القتول يمكننتا أخترى وبل تة ، التلفزيتون أو اإلذاعتة تنقلها التي الرسالة عن تختلف ال

 . وسيلتها بلون تتلون الرسالة فإن وهكذا ، المضمون على ظاللها تتر  اإلعالمية الوسيلة

 ، جريتدة فتي رياضتية ةمبتارا عتن التقريتر قتار  متن نالحظته التذي التتأثير ولعتل

 التجربة معايشة عن ويختلف ، التلفزيون في المباراة لنفس المذياع في وصفه عن يختلف

 المتوقتع التتأثير إن . واحدة رسالة تنقل مختلفة اتصالية وسائل وهذه . شخصياً  بمشاهدتها

 هذه ومن . راالعتبا في هذا نأخذ أن وعلينا الوسائل، باختالف نسبياً  يتلون اإلعالم لوسائل

 األستاس هتو المضتمون أن نعتبتر يجعلنتا فيته التذي الحد إلى مكلوهان مع نتفق قد الزاوية

 إلتى التلفزيون مثل باردة وسيلة إدخال مكلوهان يفسر بماذا نتساءل ولعلنا الوسيلة، وليس

 إلى الراديو مثل ساخنة وسيلة إدخال اعتبر أنه وخاصة ؟ العربي المجتمع مثل نام مجتمع

 بتاردة وستيلة إدختال هل ، عنيف فعل رد يحدث أن يمكن المتعلمة غير أو القبلية لثقافاتا

 . المجتمتع نفتس إلى الراديو كإدخال فعل رد لها يكون لن باردة مجتمعات إلى كالتلفزيون

                                                 .؟ إليه ساخنة كوسيلة الراديو ادخال عن جذرياً  اختالفاً  يختلف الوسيلة هذه ادخال وهل

 وأن ستبق كمتا - ستخونتها أو الوستيلة بترودة ليس األكبر التأثير له أن نرى ما ان  

 علتى تُلقتي التتي الوستيلة تنقلهتا التتي الرستالة بمضتمون يترتبط وانمتا - مكلوهتان اقتترح

 أكثتر وقيمه يالعرب المجتمع نسيج على التلفزيون تأثير أن ونرى . ظاللها بعل الرسالة

حتد وأصتبح دوره ترفيهيتاً فتي  أبعتد إلتى اآلن دوره تضتاءل التذي الراديتو تتأثير من بكثير

كثيتتر متتن المجتمعتتات فتتي ظتتل ستتيطرة الفضتتائيات واإلنترنتتت وإنتشتتارهما المتستتارع فتتي 

 أحدثته التذي العربيتة المجتمعتات فتي الكبيتر الت يتر متن هتذا يتنقص وال التوطن العربتي ،

 متن والستادس الختامس العقتدين في العربية الجماهير لدى السياسي الوعي بزيادة الراديو

 . القرن هذا

 إلى التأثير نظريات تقسم أن حاولت والتي السابقة النظريات تلك إطار وفي                  

 أجانتب ال أختالني . معتتدل تتأثير ذات أو محتدود تتأثير ذات أو قتوي تتأثير ذات نظريتات

 الفترد مستتوى علتى ) فعالتة تكتون أن يمكنهتا النظريتات تلتك كتل أن قلتت إذا الحقيقتة

 يلتقي هذا مدروسة ، ةــحمل أو جـــبرنام يـــف استخدامها أحسن اذا ( والمجتمع والجماعة

 األفتراد، ُستداتها لحمتة هتو المجتمتع أن ذلتك اإلعتالم، لوستائل القتوي التتأثير نظريتة متع

 التتأثير وتحقيتق . صتحيح والعكتس المجتمتع إلتى الوصتول إلتى يتؤدي إلتيهم والوصتول

 فتي األختذ إلتى يحتتاج الفترد، أو الجماعتة، أو المجتمع، مستوى على أكان سواء المناسب

  . االتصال عملية في تتدخل أن يمكنها التي العوامل كل االعتبار

 نيكو أن يمكن المجتمع وعلى الجماعة وعلى الفرد على اإلعالم وسائل تأثير إن          

 أو بتال تتأثير ، محتدوداً  تتأثيراً  يكون أن ويمكن معتدالً  تأثيراً  يكون أن ويمكن قويــاً  تأثيراً 

 فشل أو نجاح ألن بل . قوتها حدود هي تلك اإلعالم وسائل عبر االتصال عملية ألن ليس

  -: ب ترتبط مت يرات جملة هنا  أن ادرا  من ينبع اإلعالم وسائل تأثير

    المتصل 
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    الة الرس 

           المتلقى 

     الوسيلة . 

 وااليدولوجي والثقافي واالجتماعي السياسي االطار أي الرسالة به تتم الذي السياق 

 . االتصال عملية فيه تتم الذي والتكنولوجي واالقتصادي

 القتائم معهتا يتنجح التتي المت يترات متن بجملتة يترتبط فشتلها أو االتصتال عمليتة فنجتاح

 درجتات كانتت ولهتذا . المطلتوب التتأثير ليحقق ومراعاتها العوامل تلك  بإدرا باالتصال

 التتي االتصتالية للعمليتة التخطتيط بدرجتة تترتبط ، المحتدودة أو ، والمعتدلتة القوية التأثير

 . العالقة ذات المت يرات كل تدر 

 أستميناه متا وهو التأثير لنظريات بديل هو تطويره على ونعمل نقترحه ما إن               

 اإلعتالم وستائل تتأثير عمليتة إلتى ينظتر أمتره حقيقتة فتي وهتو ).73االصتطياد ) بمبتدأ

 والرستالة الناجــتـح، المتصتل اختيـتـار إلتى تحتتاج معقتـدة عمليتة باعتبارهتا ونجاحهتـا

 .... المالئمتة الظتروف فــتـي المعن ي الجمهور تخاطب التــي المناسبة والوسائل الناجحة،

 ... ممكتن هتو متا واقتع متن االتصتال عمليتة إلتى واقعيتة نظرة ينظر المبدأ اهذ فإن وهكذا

 عمليتة فهتم فتي تستهم مؤشترات باعتبارهتا الستابقة اإلعتالم تتأثير نظريتات إلتى وتنظتر

 .مهمته نجاح في المتصل وتساعد ، االتصال

 إلتى بحاجتة ياً سياست أم معلنتاً  أم كاتبتاً  أم صتحفياً  أم إذاعيتاً  أكان سواء المتصل إن           

 متن وخصتائص الجمهتور تحديتد يـفت ستيعينه بعضهـا وفهم ، السابقة التأثير نظريات فهم

 ونظريتة ، مراحتل عتدة أو مترحلتين علتى التتدفق نظريتة فهتم مثتل ، وذلتك يخاطبته

 - منهتا جانتب فتي - بعضتها وفهتم ، المعلومتات التمتاس ونظريتة واإلشتباع االستتعماالت

 ذاتهتا بالوستيلة يرتبط اآلخر بعضها وفهم ، االولويات ترتيب ذجنمو مثل بالرسالة يرتبط

  مكلوهان نموذج مثل

 نجاحتاً  أكثتر اإلعالميتة الرستالة ستيجعل جيتداً  وتوظيفهتا النظريتات لهتذه الواعي الفهم إن

 . باالتصال قائم كل أمل وذلك

 أبعتاد اعتبتاره فتي آختذا اإلعالمية لرسالته يخطط الذي هو الحاذق واإلعالمي              

 أن ذلتك والمجتمتع. والجماعتات األفتراد في للتأثير منها اإلفادة ويحاول السابقة النظريات

 وبيئتات ظتروف وفتي ، مختلفتين أنتاس علتى وتجتارب ألبحتاث نتتائج هتي النظريات هذه

 هتو التأثير حول ما نظرية تعميم وصعوبة االتصال عملية تعقيد على أدل ، وليس مختلفة

  . السابقة النظريات بين ج رافياً  وال زمنياً  نفصل أن مكنناي ال أنه

 ويظتل . معها تتعاي  أو األخرى حضن في تولد كانت النظريات من كثيراً  إن             

 بعمليتة االتصتال عمليتة يشتب ه أنته إذ ؛ االتصتال لعمليتة متكامتل فهتم هتو االصتطياد مبتدأ

 ويختتار ( )الوستيلة  المناستبة األداة يختتار ( المتصتل الناجح ) فالصياد ؛ السمك اصطياد

 المناستب والتوقيتت ) الجمهتور نوعية ( السمك ( حسب نوعية  الرسالة ) المناسب الطعم

 لتتدخل نتيجتة أو بيئيتة الظتروف هذه كانت سواء ، الصيد فيها يتم التي الظروف ويراعي
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 الظترف كتان وكلمتا . رأوفت صتيد فرصة إلى يؤدي المحاولة تكرار فإن وكذلك ، اإلنسان

  . أوفر الصيد في أمله كان كلما الصيد في استفراده فرصة للصياد يتيح

 لعمليتة أفضتل فهتم طريتق علتى إضتاءات هتي النظريتات هتذه أن ، هتذا كتل بعتد ويظتل

 ال لمتاذا أو ؟ التأثير يتحقق كيف مثل أسئلة على اإلجابة فرصة لنا تتيح بحيث ، االتصال

 واقتصادياً  سياسياً  الخاص سياقها عرى عن تنفصم أن يمكنها ال صادقةال اإلجابة ؟ يتحقق

 .وتقنياً  وثقافياً  واجتماعياً 
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 الحا ي ع ر الفص 

 ااقناع  االتصال

 العا ة ااعالن والعالقاتو الدعاية
 

 إلى يعود السوفيتي االتحاد انهيار إلى أد ت التي العوامل أحد أن إلى البعل يعزو          

 االتحتاد جمتاهير استتهدفت التي وإعالناتها دعاياتها خالل من ال ربية اإلعالم وسائل قوة

 بتالنمط لتقتتدي الجمتاهير  هتذه عنتد وحاجتات تطلعتات تخلتق أن واستتطاعت ، الستوفيتي

 فتي ال ربتي والتنمط الحتر الستوق فلستفة تتبن تى ولكتي - تحديتدا واألمريكتي - ال ربتي

  .للمعلومات الحر والتدفق ، الديمقراطية

 االقتصتادية معاشته وطترق المجتمتع فتي تتؤثر إقناعيتة قتوة لالتصال أن في والشك       

 ولتحقتق ، دعاياتهتا ختالل متن الحكومتة مصتالح بتذلك لتحقتق ، والسياستية واالجتماعيتة

 متن المجتمتع ،وليفيتد واإلعتالن العامتة العالقات خالل من والشركات سساتالمؤ مصالح

 :وهتي االتصتال اإلقنتاعي متن أنمتاط ثالثتة بدراستة وستنقوم ، اإلقنتاعي االتصتال أشتكال

العامتة التتي استتطاعت أن تلعتب دوراً فتي حيتاة المجتمعتات  والعالقات واإلعالن الدعايـة

                         المعاصرة .

 الدعاية -  أوال  

 ومصطلح . الدعاية لكلمة بديالً   »البروباجاندا« كلمة العرب والمثقفون المتعلمون يستخدم

 البابتا أسسته الكاثوليكيتة للكنيستة تتابع قستم استم متن مشتتق Propaganda بروباجانتدا

 القسم هذا ومهمة Congregatio de Propaganda Fide وهو 1622عام  جريجوري

 .(1المسيحيين ) غير بين التبشــيرية األنشطة وتنسيق يهتوج المركزي

 الل تة فتي أو األجنبيتة الل تات فتي دينيتة ستمات أي يحمتل ال المصطلح أصبح فقد اآلن أما

 كلمتة بينمتا تتدل ، المستيحية التدعوة أنشتطة على تدل العربية في التبشير فكلمة  . العربية

  . اإلسالمية الدعوة أنشطة على الدعوة

 أكثتر مرتبطتة الدعايتة كلمتة حتوأصتب

 ومن الالفت لالنتباه  . السياسي بالجانب

 ل تة إلتى تستللت بروباجانتدا كلمتة أن

 المتعلمتين أوستاط فتي اليتومي الحتديث

 الدعايتتة إلتتى لتشتتير ، والمثقفتتين

Propaganda ، متتتازالوا بينمتتتا 

 مرادفتتةً  الدعايتتة كلمتتة يستتتخدمون

 أن إذ ، مبرراتته لذلك ولعل  . لإلعالن

 الدعايتتة فتتي المستتتخدمة األستتاليب

بعتد  فيمتا ستنرى كمتا مشتركة واإلعالن
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 .  وأهدافهما اإلقناعية واحدة في التأثير على الجمهور المستهدف

 :  الدعاية تعري 

 التعريفتات وكانتت ، البتاحثين عند عليها االتفاق يتم لم التي المفاهيم من الدعاية مفهوم إن

 ، Leslie John Martin مارتن جــون ليزلــي الحظـت وقد ، وتختلف تتفاوت للدعاية

 متفقتة التعريفتات أن ويظهر ، التعريفات من للعديد يخضع الدعاية مصطلح  « بأن محقةً 

 تفكير في التأثير تحاول أنها وهـو واحد شيء علـى

 تستتهدف الدعايتة بتأن عتام اتفتاق وهنتا  ، النتاس

 تقويتة وأ لتوجيه هي المحاولة وهذه ، الناس عقول

 »مستبقاً  المحتددة الخطتوط متع منستجمة ، تفكيترهم

(2) 

 الدعايتة Leonard Doob دوب  ليونارد ويعر ف

 والستيطرة الشخصتيات فتي التتأثير محاولة  : بأنها

 وقتـت فتـي متـا مجتمتع فتي - األفتراد ستلو  علتى

 أو علميتة غيتر تعتـتبر أهتداف لتحقيتق - متـعين

 . قيمتها في مشكو 

 تعريفه يقدم ، للدعاية التعريفات من العديد باستعراض J. Brown براون يقوم أن وبعد  

 : التالي

 أرضتية أو ذاتتي دليتل أي إعطتاء بتدون معتين ُمعتَقتد قبتول فتي اآلخترين إلقنتاع محاولة«

  » (4) .  ال أم موجوداً  هذا كان سواء لقبوله منطقية

 أو اآلراء عتن المتدروس يترالتعب هتي  « الدعايـتـة  أن  Lasswell السويـــتـل ويـتـرى

 أفراد أفعال أو في آراء التأثير يهدف والذي الجماعات أو األفراد عن يصدر الذي األفعال

 (5) »نفسي تحكم خالل ومن مسبقاً  محددة أهداف أجل من وذلك أخرى جماعات أو

 ـــوميوت انطونــيو اإليطالي الكاتــب تعريـف Jacque Ellul ايلول جا  ويقتبس          

Antonio Miotto خلق إلى يميل الذي االجتماعي للض ط تكنيك : « أنها على للدعاية 

 والعاطفيتة العقليتة الحتاالت فتي تجتانس عبتر موحتد اجتمتاعي أو نفستي بناء في جماعات

 » (6) االعتبار موضـع لألفراد

 لها المقدمة التعريفات في اليقين وعدم الدعاية تعريف صعوبة إلى إيلول جا  من وإدراكاً 

 كظتاهرة خصائصتها تحليتل فتي يستير أن هتو لهتا تعريتف تقديم من األفضل أن يرى فإنه

 : التالية الحقول تشمل الواسع بمعناها الدعاية أن يرى فإنه ولذا  . اجتماعية

 تعتديل إلتى التدعائي يستعى حيتث : Psychological Action النفستي العمتل .1

 بنفسته ويخاطتب تعليمتي شتبه هتدفاً  يتتابع متا بتاً وغال ، صترفة ستيكولوجية بطترق اآلراء

 . مواطنيه
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 خصم مع الدعائي يتعامل وهنا : Psychological Ware Fare النفسية الحرب .2

 بالشتك الخصتم يبتدأ ثتم ومتن ومنطقيتة نفستية بأساليب معنوياته تحطيم إلى ويسعى أجنبي

 . وبأفعاله بمعتقداته

    : Re-Education & Brain washing الدمـتـاغ وغسيــتـل التعليــتـم إعـتـادة  .3

 .السجناء مع فقط استخدامها ويمكن حليف إلى الخصم لتحويل معق دة طرق وهي

 أنته يترى وهو : Public & Human Relations واإلنسانية العامة العالقات   .4

 أو معيشتة نمتط مـع المجتمع عـم الفرد تكيف إلي تسعى ألنها الدعاية ضمن إدخالها يجب

  )7الدعايــة . ) هــدف وهــو معهــا منسجــماً  الفـرد لتجعل تستخدم وهـــــــي ، ام نشاط

 بأنهتا غالبتاً  توصتف«  إذ :  مخادعتة حقيقتة الدعايتة أن إلتى Ellul إيلتول ويتوصتل

ن التي واآلراء األفكار ت يير بهدف المناورة  األفراد لــدى الحقيقة أو الفكرة أو المعتقد تك و 

 جميتع تستتدعى فالدعايتة  « تفكيترهم فتي مبتدأ أو عقيتدة يعتنقتون جعلهتم بهتدف وذلتك ،

 التختاذ تُعد هم أو الناس إقناع تحاول إذ  . أيضاً  العقل تخاطب ولكنها النفسية الميكانزمات

 بحتث بعد كاف بشكل قوياً  المعتقد كان وإذا ، ما بحقيقة ثابتاً  اقتناعاً  لديهم تخلق أو قرار ،

 » (8) . للتنفيذ جاهزاً  يكونس الفرد فإن نفسي

 (9)رشتتي جيهتان .د قتدمتها التتي الدعاية لتعريفات االستقصائية الدراسة ولعل            

 التعريفتات متن للعديتد استعراضتها ختالل ومتن ، العربيتة الل تة في كتب ما أشمل من هي

 : الدعاية أن إذ شامالً  تعريفاً  يكون بحيث تتبناه تعريف تقديم إلى تتوصل فإنها ومناقشتها

مدة محاولة هي«  أو االتجاهات ، لتكوين ، اإلعالم وسائل باستخدام جماعة أو فرد من ُمتع 

 وفتي  . معتين هتدف لتحقيق ، وذلك الجماعات عند تعديلها ، أو االتجاهات على السيطرة

 (10) ) .   » الدعايــة رجل هدف مع الفعل رد يتفق أن يجب الحاالت من حالة كل

 إذ 1962عتام   Qualter كتوالتر قد مته التذي التعريتف عتن يختلف ال جيهان .د يفوتعر

 : يلي ما على تعريفه ينص

 لتشتكيل الجماعتات، أو األفتراد بعتل بها يقوم مدروسة ) متعمدة( محاولة هي الدعاية «

 متع االتصتال، وستائل باستخدام ت ييرها، أو عليها، السيطرة أو أخرى جماعات اتجاهات

 (11)    » الدعائي من المرغوبة تلك هي ، تأثروا الذين أفعال ردود تكون أن في القصد

 بالنسبة ضرورية أنها رأى التي األفعال على يُرك ز ال كيكسكمت يرى كما التعريف وهذا

 الحتدث / الفعتل هتو وهتدفها الدعايتة نجاح أساس  من أيضاً  إيلول يراه ما وهذا ، للدعائي

Action ، ال وهتو الدعايتة لخصتائص استخالصته بعتد التتالي التعريتف دميقت فإنته ولتذا 

 : األقل على جزئي تعريف أنه يرى ولكنـه األخرى، التعريفات يستبعد بحيث فريداً  يعتبره
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 أن هتذا عملهتا فتي ترغتب منظمتة جماعة تستخدمها الطرق من مجموعة هي  : «الدعاية

 ختالل الستلبية أو الفعالتة بالمشتاركة ليقومتوا ، نفستياً  موحتدين األفراد من مجموعة تجعل

  » (12) .  ما منظمة في ومؤتلفة نفسية سيطرة

 

 والعاطفة العق  بيش الدعاية

 العلميتة عتن المصتطلح بهتذا تنتأى التتي التصورات من بمجموعة الدعاية مصطلح اختلط

 العاطفيتة االستتماالت واستتخدام باألكاذيتب البعل لدى فارتبط ، والمنطق والموضوعية

 . والعلم المنطق وتجاهل

 والصدق   الدعاية -ا       

 الكذب وهذا ، الكــذب مـن ونسيج طويلة قصص أنها ، الدعاية حول القديمة المفاهيم ومن

 . البعل عند سائدة الفكرة هذه وظلت  . لفعاليتها ضروري

 التي ةفالدعاي ، ضروري الحقيقي وغير الحقيقي بين ، والكذب الصدق بين التفريق ولكن

 المتلقتي يكتشف حالما ألنه تأثيراً  أكثر تكون صادقة معلوماتها وتكون الحقائق على تعتمد

 . ستتالشى الدعاية فعالية أو قوة فإن ، عليه كذبة أي

 نفسها ستدمر فإنها وإال   ، المحلية الحقائق تحترم أن الدعاية على« أنه : إيلول جا  ويرى

 فتي السكان يعتبر الدعائي كان إذا إال محلية أدلة أمام الً طوي الصمود تستطيع لن أنها إذ ،

  »نادرة حالة وهذه ، يصدقونه وسيظلوا ، لهم شيء أي يقول أن يستطيع وأنه  يــده قبضة

.  (13) 

 الدعائيتة النشتاطات حتول الشتعبية التصتورات متن مجموعتة هنتا  بتأن دافيستون ويترى

 : وهــي

 الرأي لىع للتأثير عاطفية أداة الدعاية أن . 

  متن الجمتاهير الدعايتة نشتاطات تستتهدف 

 . المتلقين

 إلى رئيسي بشكل تتوجه أن يجب الدعاية أن 

 يعتنقهتا التتي تلتك عتن تختلتف آراء يعتنقتون متلقين

 . (14الدعائي.)

 : والعلــم  الدعايــــة -  

 فيته كانتت التذي العهد ولى   قد بأنه  إيلول جا  يرى

 ، شخصية ذهن حدة أو ، فردية تطلعات هي الدعاية

 مجال اآلن العلم دخل فقد  . ساذجة حيل استخدام أو

 : التالية المظاهر في يتجلى وهذا ، الدعاية

 علتى ترتكتز الحديثتة الدعايتة أصتبحت  -1

 . واالجتماع النفس علم ميداني في العلمية التحليالت

 معرفتته علتى تكنيكاتته يبنتي التدعائي وأصتبح 
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 وحاجاتتته تتتهورغبا ميولتته ، لإلنستتان

 كثيتراً  ويعتمد ، وظروفه النفسية وميكانزماته

 التنفس علتم علتى وبتاألخص التنفس علتم على

 . االجتماعي

 تميتل إذ ، علمية أصبحت الدعاية إن  -2

 الدقيقتة القتوانين متن مجموعتة تأستيس إلتى

 والتتي ، اختبارهتا جترى والتتي والصتارمة

 نفستها تفترض ولكنها ، وصفات مجرد ليست

 يقتل تتدريجياً  والتذي بتدأ ، ئيدعتا كتل علتى

 أن يمكتن محتددة دقيقتة معتادالت تمامتاً  يطبتق أن عليته وأصتبح  . الخاصة لدوافعه ات باعه

 . مالئم تدريب مع تُطَّبق

 ستيتعرض التذي وللفترد ، للظتروف دقيتق تحليتل هتو اآلن التدعائي يحتاجته متا  -3

 الطريقتة تحديتد فتي هموهبتت علتى يعتمتد التدعائي يعتد ولتم  . الظتروف تلك ضمن للدعاية

 ألفتراد الدعايتة من نوعاً  ألن ، احتسابها يجب األمور هذه فكل ، الموضوع أو واألسلوب

 . آخرين ألفراد أو أخرى ظروف في تنجح ال ولكنها ، نافعة تكون ما ظرف في

 . تأثيراتهتا وتحديتد نتائجهتا وقيتاس الدعاية استخدام على للسيطرة المحاولة زيادة -4

 يمكتن متا يستود وأصتبح ، العلمية األساليب يتخذ علماً  باتت الدعاية إن لقولا يمكن واآلن

 (15العقالنية  . ) بالدعاية نسميه أن

 

 والعق  الدعاية  -  

 والحقتائق الصتادقة والبيانتات والمعلومتات االحصتائيات علتى تستتند التتي الدعايتة إن

 ويكتون Rational Propaganda العقالنيتة   بالدعايتة تسمى االجتماعية أو االقتصادية

 ، متا اجتمتاعي أو سياسي نظام تفوق إظهار هو الدعائية الرسائل في إظهارها من الهدف

 . له اآلخرين مؤازرة على الحصول أجل من

 ويزدهتر  . الحتروب أثنتاء األعتداء مخاطبتة فتي ناجحة تكون المنطقية العقالنية ةيوالدعا

 وزاد المعلومتات تتدفق زاد وكلمتا المجتمعتات فتي تقتدم حصتل كلما الدعاية من النوع هذا

 . فيها التعليم مستوى

 أن إال ومنطقيتة حقتائق متن العقالنيتة الدعايتة تحتويته ممتا الترغم علتى أنته إيلتول ويترى

 تستتهدف أن يمكتن التتي الدعايتة بتأن ذلتك علتى أمثلتة ونعطي ، منطقي غير يظلً  تأثيرها

 أرقتام متن الشتخص لتدى منهتا يتبقتى متا فإن مثالً، الروس أو األمريكان عن صورة تقديم

 األميركتان هتؤالء «ذلتك :  بعتد يقتول بحيث عقالني غير انطباع سوى ليس وإحصائيات

 أصبحت الدعاية أن من الرغم على أنه ويرى » . أساليبهم لديهم ، مدهشون الروس( )أو

لهتا  العفتوي ردالف تحويل بسبب عقالني غير يظل تأثيرها ولكن ، ودقيقة وصارمة ، أمينة

( .17) 
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 :   الدعاية   أنواع     

 وهنتا  ، باالتصـتـال يقتوم التذي التدعائي فهنتا  ، متعتددة أركانها اتصالية عملية الدعاية

 ولكتي . تأثيراتها وهنا  االتصالية الوسائل وهنا  الجمهور وهنا  ، ومضمونها الرسالة

 توضتح التي التقسيمات من مجموعة إلى الدعاية تقسيم يمكننا فإنه وأبعادها الدعاية ندر 

 : وهي  تتداخل األنواع هذه بعل أن القار  يالحظ وقد ، الدعاية  جوانب

      

 : ن اطاتها  حيث   ش  ةيالدعا  أنواع - أوال

 . الدعائية الرسائل أنواع بين التفريق يستهدف وهذا

  : هي أنواع سبعة إلى نشاطاتها حيث من الدعاية تقسيم يمكننا

 : Political Propaganda السياسية الدعاية -1

 أو ، اإلدارة أو الحتزب أو ، الحكومتة تستتخدمها التتي األستاليب تضتم وهتي               

 . السياسي وموقفه الجمهور سلو  لت يير التأثير بهدف الض ط جماعة

 الخطوط تضع ةاالستراتيجي فالدعاية  . تكتيكية أو استراتيجية السياسية الدعاية تكون وقد

 . الدعائية الحمالت وترتيب الجدال وأنساق ، العامة

 المنشتورات مثتل عملهتا إطتار فتي فوريتة نتتائج علتى للحصول  التكتيكية الدعاية وتسعى

 (18للعدو . ) فوري استسالم على للحصول الصوت مكبرات واستخدام ، الحرب أثناء

 :  Sociological Propaganda االجتماعية الدعاية -2

 أفتراده متن عتدد أكبتر المجتمتع في تدمج أن إلى تسعى التي الدعاية وهي                    

 ، خارجيتاً  الحيـتـاة في المجتمع أسلوب ولنشر ، المجتمع نمط على بناءً  ، سلوكهم وتوحيد

 الحيتاة نمتط عتن الحتديث ويمكن  . أخرى جماعات على المجتمع هذا نمط فرض ثم ومن

 الدوليتة االمريكيتة اإلعتالم آلتة ختالل ومن ، الدولية الساحة في مهيمناً  داب الذي األمريكية

 وظتاهرة . أجمتع العتالم فتي األمريكيتة الحيتاة نمتط يس توق أن األمريكتي اإلعتالم استتطاع

 أساستاً  معنيتة ألنها. السياسية الدعاية من لالستيعاب صعوبة أكثر هي االجتماعية الدعاية

 محددة أشياء لنظام متقدماً  تكي فاً  تحقق وهي  . االجتماعي سياقها خالل من األيدلوجية بنفاذ

 وتجعلهتم وعتي ب يتر بتالمجتمع األفتراد تمتزج والتتي اإلنستانية للعالقتات محدد ومفهوم ،

 (19معه . ) ينسجمون

 : Religous  Propaganda الدينية الدعاية-3

 . آخر معتقد إلى لدينيةا معتقداتهم من الناس تحويل إلى تهدف وهي                

 استخدمه الدعاية مصطلح أن مع ، الدعوة باسم تعرف اإلسالمي الدين لنشر بالنسبة وهي

 : بقوله رسائله إحدى في وسلم عليه هللا صلى الرسول

   »ااسالم   بدعاية أ عوك «

 تأختذ الدينيتة الدعايتة زالتت وما . التبشير باسم المسيحي للدين الدعائي النشاط ويعرف   

 .الدينية والبعثات التبشيرية اإلرساليات خالل من المعاصرة المجتمعات في عديدة أشكاالً 
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 : Psychological Warfare النفاية الحر -4

 الخصتم عنتد المعنويتة التروح أضتعاف وتستتهدف الحروب أثناء تنشط التي الدعاية وهي

 براون ويرى . الصديقة أو محايدةال الشعوب عند أو شعبها عند لها والتأييد الدعم وتحقيق

Brown   حترب أي إليهتا تستعى التتي باألهتداف يتمثتل النفستية الحترب متن الهتدف أن 

 : وهي أخرى

 . معنوياته وتحطيم العدو ضد الكراهية وتوجيه تحريك   -أ

 . القتالية روحهم وتقوية أجلها من يحاربون التي القضية بعدالة الجمهور إقناع - ب

 يهتدف ممتا بانتصتارهم لتديهم القناعتة وتقوية المحايدين مع الصداقة روح تنمية -جـ

 . منهم فعال دعم على الحصول إلى

 )20تؤيدها . ) أن يمكن التي الصداقة وتقوية تنمية  -د

 :   Brain Washing الد اغ غاي  -5

 وهتي  . معتقتداتهم عتن وتقهقترهم األشتخاص تحويتل التدماغ غسيل يستهدف               

 : ثالثة أوجه الدماغ غسيل عملية ولتحقيق  . المسجونين أو لألسرى إال تتم ال مليةع

 يجعـتـل ممتا ، والمعلومات األخبار وعن االجتماعي مناخه عن تماماً  الفرد ينقطع أن -  أ

 ،واإلضاءة، الطعام ونوع العزلة، حيث من قاسية، حياة نمط مع  تام فراغ في يعي  الفرد

 يشتعر ويجعلتة ، الشتخص عتادات تتدمير إلتى ويتؤدي القلتق متن يزيتد ممتا ، ذلتـك وغيتر

 . بنائه إلعادة ولكن  تدميره بهدف ليس كله وذلك ، واإلهانة بالوضاعة

 متدمرة شتعارات إلتى ، آنفتاً  الموصوفة الظروف تلك تحت الشخص ذلك تعريل يتم -ب

 تكرارهتا يتتم راتالشتعا وهتذه ، عليته مدسوسين آخرين مساحين من أو الراديو من سواء  

 . ينساها يقدر ال بحيث أعماقه  إلى لتنفذ

 قائتد ويكتون ، الديمقراطيتة الطريقتة علتى بنتاء ، الجماعيتة المناقشتة نمتط استتخدام -جتـ

  (21اعتراض . ) أو سؤال أي على اإلجابة على قادراً  متفوقاً  رجالً  المجموعة

 Public Relations العا ة:  العالقات -6

 دائمتة إدارة وظيفتة «  أنهتا علتى العامتة العالقتات   العامة للعالقات الدولية الجمعية ترى

 والتأييتد التتف هم تحقتق أن طريقهتا عتن الخاصتة أو العامتة المؤسستة تحتاول ومنظمتة

 » (23) .معهم تتعامل أن يمكن من مع أو تتعامل من مع والمشاركة

 : التالي التعريف 1978عام  ألولا العالمي مؤتمرها في العامة العالقات روابط تبنت وقد

 واستشتارة ، بنتائجهتا والتنبتؤ االتجاهتات تحليتل وعلتم فتن هتي العامة العالقات ممارسة«

 المؤسســة مصالح ستخدم والتي ، لها المخطط العملية البرامج وتنفيذ ، المؤسسات قيادات

 (24) »والجمهـور

 المؤسستات تستويق وهتو ، لعامتةا العالقتات  هتدف حقيقتة علتى التعريفتان هتذان  يؤكتد و

 والمشاركـة والتأييد الدعم لها يوفر مما ، بها الثقة على يبعث الئق بشكل صورتها وابراز

 . الحقا مناقشتها وسيتم . معه تتعامل الذي الجمهور لدى 
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 Commercials التجادي  ة الدعاي  ة -7 

Propaganda  : 

 ترويج إلى الدعائي فيه يسعى الذي اإلعالن وهي

 ، األجـتـر مدفوعتة وتكتون ، متا خدمتة أو ستلعة

 فيمتا مناقشتتها وستيتم  . معتروف عنهتا والمعلتن

 .   بعد

   

 : المصدد  حيث   ش  الدعاية - ثانيا     

 مصتادر بتين التفريتق  النتوع هتذا ويستتهدف

 يشمل بحيث الدعائية الرسائل

 : التالية األنواع 

 العمو ي    ة الدعاي    ة Vertical 

Propaganda : 

 قائد بها ويقوم عمودية دعاية هي التقليدية الدعاية

ستلطته  بحكتم  ديني رئيس أو سياسي أو ، فني أو

 وهكتذا . يتبعته التذي الجمهتور علتى للتتأثير ويستعى ، فيهتا المتفتوق القيتادي وموقعتة ،

 االتصتال وستائل لمركزية الفنية الطرق تستخدم وهي ، أسفل إلى أعلى من تأتي فالدعاية

 ال الف خارج ممارسوها يبقى حين في ، الجمهور ت ل ف العمودية فالدعاية  . ريالجماهي

 هتي الجمهتور فعتل وردود  . منهم واحد أنـه عـم ، الجمهور خارج وحيداً  الدعائي . يبقى

   . القائد لصوت استجابة

 رومستيط محاصتر فتالجمهور ، متنهم إيجابياً  موقفاً  يتطلب الدعاية من النوع هذا فإن ولذا

بونهتا أن متنهم يُطلتب التتي هي وتجربة القائد ، أيضاً  وملتزم عليه  فتي يتحولتون فهتم يجر 

 بــل ، قرارات يأخذ ال فالفرد أشياء إلى الحقيقة

 (25القائد . ) لقرارات يستجيـب

 

 األفقي  ة  الدعاي  ة Horizontal 

Propaganda : 

 الدعايتة أشتكال متن أنهتا  إيلتول يرى            

 قتد مضتمونها حيتث ومن ، حديثاً  رتتطو التي

 كالهمتا وتكتون ، اجتماعيتة أو سياستية تكتون

  . تلعبته التذي التدور حيتث متن اندماجية دعاية

 ، الجماعتة داختل تتتم ألنهتا أفقية دعاية وتسمى

 هنا  فليس المبدأ حيث فوقها .  ومن من وليس

 ويتصتل ، متستاوون األفتراد فجميتع ، قائتـد
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 مستتوى علتى اآلختر بتالبعل بعضتهم األفتراد

   «تشتكيل إلى تسعى الدعاية هذه ومثل  . واحد

 بطريقتة مضمونها تقديم يتم ، » متماسك وعي

 القائتد ويلعتب  . األذكيتاء وتخاطتب ، ثنائيتة

 بعتل وفتي  . فقتط مناقشتة كقائتد التدعائي

 متن المجموعتة لتدى معروفتاً  يكتون ال األحيتان

 . هويته أو وجوده حيث

 ، وعي عن لجماعته الفرد الءو ويتم             

 الوقت في ولكنها  . ويالحظها الدعاية يعي ألنه

 إلى فشل بدون تقوده مجموعة وفي جدلي،  شر  في يقع الفرد ألن ، اختيارية ليست ذاته

 ومنطقية، بوضوح اقتناعه عن يُعب ر أن باستطاعته ألن ، فكرياً  والله ويكون ، الوالء هذا

 والئته إلتى قتاده التذي والستبب والبيانتات المعلومتات ألن ، أصتيالً  لتيس التوالء ولكتن

 . مدروس بشكل قادته وبيانات معلومات هي للمجموعة

 الفرد ويشار   . الص يرة الجماعة وجود األفقية الدعاية خصائص أبرز ومن              

 ، وتتدريجياً  الحتديث ختالل ومتن  . وأصتيل حتي حتوار فتي الجماعتة هتذه حياة في بنشاط

 علتى اآلخترين ، ويستاعد - الجماعتة قناعتة أيضتاً  وهتي - الخاصتة قناعاتته الفرد يكتشف

 ولكتن ، الجماعتة آراء تكويـتـن على يساعد فرد فكل  . متماثلة تكون والتي آرائهم تشكيل

  الصحيح الخط اكتشاف على فرد كل تساعد الجماعة

 ، عديتدة اجتماعتات هنتا  تكتون نأ يجتب إذ ، بطيئتاً  االقتنتاع نحتو التقتدم يكون ما وعادة

  . بينهم مشتركة تجربة وجود على يعمل مما وسابقاتها أحداثاً  تستذكر وكلها

 أن إال الجمتاهيري االتصتال أجهتزة إلتى تحتتاج العموديتة الدعايتة أن متن الترغم وعلتى

 دوق ما جماعة إلى ينتمي أن يجب فرد فكل ، للناس واسع تنظيم إلى تحتاج األفقية الدعاية

 متخصصتة متجانستة تكتون أن يجتب جماعتة كتل ولكتن ، جماعتة متن أكثتر إلتى ينتمتي

 )26النشيطة . ) بالمشاركة فرد لكل لتسمح األكثر على شخصاً  20 -15من  ، وص يرة

 : شرطين األفقية الدعاية نجاح ويستلزم

 إلتى ينتمتي ال أن يجتب الصت يرة الجماعتة فعضتو   : الجماعتات بتين االتصتال قل تة -1

 . التأثير بمقاومة له تسمح أخرى لتأثيرات يخضع تجعله أن يمكن أخرى ماعاتج

 المعنوي التعليم شمولية مركز هي الص يرة فالجماعة  : والتعليم الدعاية بين التماهي  -2

 صتلة ذو تفعلته شتيء وكتل سياسية، جماعة هي أيضاً  ولكنها ، والبدني والنفسي والفكري

 . بالسياسة صلته باستثناء له نىمع ال والتعليم ، بالسياسة
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 معتقتداً  فتيهم ي ترس وأن ، معتين جديتد ستلو  على الجماعة أفراد لتقوية الدعائي ويسعى

 وهتذا الجماعة، تجربة خالل من الواقع مع بتماس الجماعة أعضاء يضع وأن خلقه، يريد

 يعيشته ومتا اً فكريت الفترد يتعلمته متا بتين الكامتل بالتنستيق وذلتك ، مكتمتل التعلتيم أن يعنتي

 )27بالممارسة . )

 

  : وظيفتها  حيث   ش  الدعاية  أنواع - ثالثا 

متن ختالل  تحققها التي  الدعائية الرسائل نتائج أهداف بين التفريق النوع هذا يستهدف     

 : أنواع ثالثة إلى  تنقسم التي وظائفها

 التحريض ية الدعاي ة Propaganda of 

Agitation :  

 تحطتيم إلى يسعى حزب يقودها لتيا الدعاية وهي

 إلتى تستعى وهتي ، جديتد نظام تأسيس أو الحكومة

 تسعى حكومية دعاية كذلك وهي  . حرب أو تمرد

 جذريتة ت ييترات لتقبتل الجمتاهير تحتريل إلتى

 الثوريتة الحركتات انتعشتت وقد  . الحكومة تتبناها

 غالباً  وهي التحريضية بالدعاية الشعبية والحروب

 الحكومتة تقتوم وقتد . معارضتة يتةدعا تكتون متا

 األمتة وتحريك الطاقات لحفز التحريضية بالدعاية

 الحكومتة تستتلم عنتدما وكذلك ، الحرب حالة فـــي

 ، الثتوري عملهتا متابعتة إلتى تحتتاج فإنهتا الستلطة

 إلى الفرد طاقات حفـز التحريضية الدعاية وتحاول

 ، منته أساسية تضحيات على والحصول ، أقصاها

 وتقتوم  . ثقيلتة محنتة عتبء بتحمل الفرد قومي وأن

 اليوميتة حياتته من بعيداً  الفرد بسحب الدعاية ذهــه

 أمامته وتفتتح ، والم تامرة الحمتاس إلتى وتدفعته ،

 استثنائية أهدافاً  له وتقترح ، متوقعة غير إمكانيات

 ختالل يعمتل الدعايتة متن النتوع وهتذا  ، البصتر مرمتى علتى بالكامتل وكأنهتا لته تظهتر

  (28. )بإثارتها  يقوم أو األزمات
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 االند اجي ة الدعاي ة Integration 

Propaganda : 

 المجتمتع تتوازن علتى العمتل إلتى وتهتدف

لة أداة فهي ولذا ، وتعزيزه وتوحيده  عند مفض 

 فتي الحكتم تستتلم التتي وخاصتة ، الحكومتات

 الدولة في أو ، االستقالل حديثة الناشئة الدول

 وأعتراق مختلفتة يتاتقوم متن تتكتون التتي

 . مختلفة

 كتان كلمتا أكثتر االندماجيتة الدعايتة وتتنجح

 . تخاطبهم للذين أكثر معلومات بتوفير ، وتقوم وتشجيعاً  مالئمة أكثر مناخها

 اثتارة إلتى تستعى ال ألنهتا ، التحريضتية الدعاية من وتعقيداً  دقة أكثر االندماجية والدعاية

 أن عليهتا حيتث ، العمتق فتي للمترء شتاملة قولبتة إلتى بتل ، التحريضتية كالدعايتة مؤقتتة

 (29الجماهيري . ) االتصال ووسائل النفسية التحليالت تستخدم

 

 التاويقية الدعاية : Marketing Propaganda : 

 أنشتطة تتدخل وكتذلك ، الستلع تستويق بهتدف )اإلعتالن( التجاريتة الدعاية ضمنها وتدخل

 . للجمهور  وصورتها سساتالمؤ تسويق بهدف ضمنها العامة العالقات

  : أسالي ها  حيث   ش  الدعاية - دابعا   

 

 رستائلهم عترض فتي التدعائيون يستتخدمها التتي األستاليب اختتالف  النتوع هتذا ويظهتر 

  : يلي ما النوع هذا ويشمل ، الدعائية

  : Direct Propaganda    الم اشر  . الدعاية1

 طبيعتة ذات بدعايتة مستبوقة تكتون أن ويجتب ، تواالتجاهتا اآلراء ت ييتر تستتهدف      

 ويقتوم  . محببتة التجاهتات تمهيتدي منتا  خلتق عتن تبحتث ، عامتة ، بطيئتة ، اجتماعيتة

 أن للدعايتة المتعرضتين متن بشكـل مباشر ويطلتب وقناعاته آرائه بإظهـار بنفسه الدعائي

 . له يستجيبوا

 باستم كتذلك معروفتة و  : Overt Propaganda المكشتوفة الدعايتة باستم معروفتة وهي

 إذ ، األشتهاد رأس وعلــتـى مكشتوفة وهتي ، White Propaganda البيضتاء الدعايتة

 محتددة ومقاصده وأهدافـه معروف إذن فالمصدر ، عنها مسؤولـة لإلعالم وزارات هنا 

 ، األعتداء لمهاجمتة ضترورية وهتي . عليته للتتأثير محاولتة هنا  بأن الجمهور ويدر   .

 إشارة وهــي  وجودته التنظيم قوة وإظهار  ، الدعائي قوة على التأكيد علـى درةقا وهــي

 (30للنصر . )
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التة تكون أن ويمكنها : Indirect Propaganda الم اشر  غير الدعاية  دعايتة بتدون فع 

 إبهامتاً  تخلتق إذ ، محتدودة وقتدراتها ، مالحتظ أو مباشتر اعتداء وجود بدون وتتم ، سابقة

 المستتورة الدعايتة أيضتاً  وتستمى )31قصتد . ) بتدون الصتور وتنشتر ، صتبالتع وتقلتل

Covert Propaganda :    أهميتهتا ، وهويتهـتـا ، أهتدافها إخفتاء إلتى تميتل ألنهتا ، 

 بتأنهم يشتعرون وال ، علتيهم يتؤث ر أن يريد من هنا  بأن يعرفون ال والناس  . ومصدرها

 .محدد اتجاه إلى مدفوعون

 أكثتر المستتورة والدعايتة ،  Black Propaganda الستوداء دعايتةبال كتذلك وتستمى 

 لذلك واعين يكونوا أن بدون معي ن اتجاه نحو المناصرين دفع الدعاية هدف كان إذا فاعلية

. 

 

 : الدعاية  نجاح  شروط 

 

 أهتدافها فتي تحقيتق ونجاحهتا الدعايتة استتخدام لفعاليتة أربعتة شتروط هنتا  أن  نترى

 وميرتون وهي:  ذكرها الزرسفيلد الثالثة التي الشروط منها سياسيةال أو االجتماعية

 : Monopolization االحتكار .1

 فتي قليلتة معارضتة هنتا  تكتون أو معارضتة، هنتا  يكون ال حينما الشرط هذا ويتحقق  

 اإلعالم وسائل احتكار أن أي ، العامة الصور أو والسياسات القيم ، لتدفق اإلعالم وسائل

 فتي أصتيل هتو اإلعالم وسائل احتكار من النوع وهذا . المضادة الدعاية ابغي في يحدث

 تمامتاً  م لق اإلعالم وسائل إلى الوصول أن حيث ، السلطوية للمجتمعات السياسية  البنية

 الثالتث، العالم دول على ينطبق وهذا (32الرسميــة ) األيدلوجيــة يعــارض مـن وجه في

 .فيها جذري تحول يحدث أن يمكن الديمقراطية نحو العشرين القرن  في العام التوجه ومع

 : Canalization محدد مسار في التوجيه .2

 استت اللها درجتة علتى كبيتر حتد إلتى واإلعتالن الدعايتة فتي اإلعتالم وستائل يعتمتد نجتاح

 الموجتودة الستلو  التذاتي ، وأنمتاط والستلو  الراسخة، واالتجاهات السائدة ،  للمعتقدات

 وقتد  . اإلعالم وسائل توجهها التي الرسائل هدف يخدم مسار في بتوجيهها وذلك ، مسبقاً 

ه أن اإلعالم وسائل اعتادت  (33أهدافها . ) لخدمة األساسية االتجاهات مسار توج 

 تستخدم ال أو احتكارية تكون ال التي الدعاية إن : Suplementation التعزيز .3

 طريتق عتن التعزيتز أستلوب ختالل متن عاليتةف تحقتق أن يمكنهتا  ، المستار توجيه أسلوب

 الشخصتي االتصتال يقتوم إذ ، اإلعالم وسائل مع بالتعاون يتم وهذا. لوجه وجهاً  االتصال

  (34الدعائية . ) أهدافها لتحقيق الجماهيري اإلعالم وسائل دور بتعزيز

 ، باستخدام اإلعالنية رسائله في جمهوره يحاصر الدعائي أَن   وتعنى : المحاصرة .4

 رستائله شر  في يقع الجمهور وبحيث الجمهور مخاطبة أساليب وبتنويع وسيلة من أكثر

 . الدعائية
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 : الدعاية تحق  شروط

 وجتود علتى التتأثير فتي والثقافيتة واالجتماعيتة السياستية الظروف تتساوى هل             

جابة علتى هتذين ؟ لإل فيها الدعاية لوجود مؤهلة المجتمعات كل وهل   ؟ ونجاحها الدعاية

 : وتحققها الدعاية لوجود الشروط من نوعين هنا  أن إيلول جا  السؤالين يرى

 . للدعاية االجتماعية الشروط -أ

 . للدعاية الموضوعية الشروط - ب

 الشتروط متن مجموعتة هنتا  أن إيلتول جتا  يترى: للدعاي ة االجتماعي ة ال  روط - أ

 Individualist Society الفتردي المجتمتع وجتود وهتي الدعايتة لوجتود االجتماعيتة

 االتصتال ووستائل العتام الترأي ووجتود   Mass Society الجمتاهيري والمجتمتع

 . الجماهيري

 

   الجماهيري  والمجتمع  الفر ي  المجتمع : 

 الفتردي المجتمتع ففتي ، متكتامالن أنهمتا إال   تعتارض متن يظهتر مما الرغم على           

 ويقل صته الفترد يهمل الجماهيري المجتمع بينما ، الجماعة يمةق من أعلى الفرد قيمة تكون

 األولى الخطوة ألن جماهيري مجتمع هو الفردي المجتمع أن الحقيقة ولكن  . الصفـر إلى

 العائلتة متن نفسته الفترد فيحترر الصت يرة، الجماعتات أسر من االنعتاق هي الفرد لتحرير

 البنتى تلتك متن يتحترر وفيمتا المجتمتع، جهتةموا فتي نفسته ليجد  القرابة، وروابط والقرية

 . جماهيري مجتمع في يعي  نفسه يجد فإنه ، المحلية

 فتي ولكنته ، نفسته ستيد نفسته يعتبتر الفترد ألن الفتردي المجتمتع فتي فعالتة الدعاية وتكون

 فتي ويصتبح ، تأثيرها تحت واقعاً  يجعله مما ، لها حصر ال لقوى عرضة سيكون الحقيقة

 أو الصت يرة الجتـماعات مثتـل يحمتـيه متا هنتا   ولتيس  . الخاصتة حياته سيد ليس الواقع

  )37الدعاية . ) قـبل مـن اخـتراقها الصـعب من الـتي المحلـية

ن  والتنظيمتات البنتى تكتون حيتث معقولتة ستكانية كثافتة متن الجمتاهيري المجتمتع ويتكتو 

التة، كبيترة تجمعات شكل في الناس وينتظم ضعيفة، المحلية  متن جتزءاً  الفترد ويكتون وفع 

معات هذه  ويوصتف  . اآلراء بمجريتات بقتوة اإلحساس ويتم محد دة، نفسية وحدة في التج 

 الجماهيري المجتمع في الناس لدى ويكون  . المتماثلة المادية بحياته الجماهيري المجتمع

 المعتقتدات ونفتس ، الفنيتة األمتور فتي االهتمامتات ونفتس المستبقة، التصتورات نفتس

 الجمتاهير يشتك لون التذين األفراد يظهر أن ويمكن  . التعصب أشكال ونفس ، سطوريةاأل

  . مباشرة عليهم تؤثر الدعاية ألن مشتركة أشياء لديهم ولكن  مختلفين

الة الدعاية تكون ولكي                  : عنصران فيها يتحقق أن يجب واجتماعياً  نفسياً  فع 

 اآلراء وتبتادل البشتري االتصتال فتي عتال تنتوع متن عليه لتشم وما الاكانية الكثافة - أ

 . معاً  يكونوا بأن اإلحساس بأهمية والشعور والخبرات
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 ستيوفر حضتري مكتان فتي يعتي  كبيتر جمهتور وجتود أن إذ ، الحض ري التمرك ز -  

 رسالتــتـه وتوصـيتـل االتتـصال ستـبل الدعتـائي علتـى ويسـهل ، اإلعالم وســـائل وجــود

 (38هــور.)الجم إلى

 

 

 العام الرأي  : 

 جتا  يترى ولتذا  . الجمتاهيري المجتمتع بظهور متصل العام الرأي ظهور إن              

 ، األساستية الجماعتات فتي الترأي عتن يختلتف الجمتاهيري المجتمتع فتي الترأي أن إيلتول

 علتى تستيطر الشخصتية والعالقتات الشخصتي االتصتال إن  . الصت يرة والجماعتات

 والعالقتات االتصتال هتذا مثتل علتى العتام الترأي تشتكيل ويعتمتد  . الصت يرة الجماعتات

 علتى نفسته يفترض والتذي ، مستبقاً  المستيطر الرأي يُسم ى بما الرأي ويتحدد  . الشخصية

 الترأي تشتكيل ويتتم ، ملحوظتاً  دوراً  المسيطرة الشخصيات فيها وتلعب  . كلهــا الجماعـة

 ويكونتون عللجمي المعروفين األفراد قبل من

 في العام الرأي أما  . مرجعية أو سلطة ذوي

 فلتته والجماهيريتتة الكبيتترة المجتمعتتات

 الجماعتات فتي الترأي عن مختلفة خصائص

 ليس المجتمعات تلك في فاألفراد  . الص يرة

 ، اآلختر بتالبعل بعضهم مباشر اتصال لهم

 التجارب أو الخبرات نفس في يتشاركون وال

 (39قرارتهم . )  ونيصي عليها بناءً  التي

 حتتول يتكتتون العتتام فتتالرأي              

 بوضتوح ترتبط ال نظرية ومشاكل اتجاهات

 البعيتدة الرمتوز وتكتون  . التواقعي بالموقف

 .   العام الرأي صياغة في تأثيراً  األكثر هي الواقع عن

 

  الجماهيرية االتصال وسائ : 

 ال العتام الترأي فتشكيل ، الحديثة دعايةلل أساسي شرط الجماهيرية االتصال وسائل وجود

 إذا ناجحتة دعايتة تحقتق أن  بمقتدورها والتتي ، الجماهيريتة االتصتال وستائل عبتر إال   يتم

 وستائل تكتون أن يجتب الدعايتة مؤسستة تتنجح ولكتي  . ومباشترة ومنوعتة مركزية كانت

 إلتى باإلضتافة ، الصتحافة علتى ومستيطر ، قليلتة األنبتاء وكتاالت وعدد ، مرك زة اإلعالم

 واستتمرارية ، واحتد إيقتاع علتى عتزف إلتى ستيؤدي كل ه وهذا  . والسينما الراديو احتكار

 (41األفراد ) علـــــى التأثيـر في العلمية للطرق تطبيق إلى يؤدي االتصال واحتكار

 

وان ا  الناصر عائ ا  ا ش صد  ورزمد  حرو  
 الرأي ال ام ال ر ي من المحد  إلى ال لدج 
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 بتعزيتز تقتوم لكنهتا ، اآلراء ت ييتر علتى االتصتال وستائل عبتر الدعايتة تتأثير يقتصر وال

 .أيضاً   أفعال إلى وتحويلها ءاآلرا

 وستائل تشترع أن بتدون الجمهتور إلتى وتصتل  الدعايتة تنتشتر أن يمكتن وال                

 على وتؤثر وأتباعا ، جمهورا لها اإلعالم وسائل وتخلق  . العمل في الجماهيرية االتصال

  . جمتاهير ، جمهتور ، جماعتة إلتى تحتولهم بحيتث لهتم جاذبيتهتا قتوة ختالل  متن األفتراد

ِخل  فيطيع  ، للجماهير واالجتماعي النفسي البناء في الفرد الجماهيرية اإلعالم وسائل وتُد 

 .للدعائي سائ ة لقمة ويصبح الجماعية الحوافز

 والدعايــتـة  . الدعائيتة حمالتهتا فتي أكثتر أو اتصتالية وستيلة الدعايتة وتستتخدم            

 متن االتصتالية الوستائل جميتع تستتخدم التتي عايةالد هي Total Propaganda الشامـلة

 )42باب . ) إلى باب من والطواف واالجتماعات والملصقات ، وتلفزيون وإذاعة صحافة

  : المثال سبيل وعلى الدعاية من خاصاً  نمطاً  تالئم إعالمية وسيلة كل بأن إيلول ويـرى  

 المنتا  حيتث متن وذلتك تماعيتةاالج للدعاية الوسائل أفضل  : البشري واالتصال فاألفالم

 . االندماج وتحقيق ، نفاذها وبطء ، االجتماعي

 وتكتون ، الجمهتور تصتدم التتي للدعاية مالئمة أدوات  : والملصقات  العامة االجتماعات

 . فوري فعل إلى وتقود مؤقتة ولكن ها كثيفة

 . محلياً  عامة نظر وجهات بتشكيل تقوم  : الصحافة

 . النفسية وللحرب الدولي عمللل أداة  : اإلذاعة

  نتتائج يحقتق معتاً  استتخدامها فتإن ، الوستائل هذه تلعبها التي المختلفة األدوار لهذه ونظراً 

 المشتاعر حقتل فتي الممكنتة الستبل كتل متن اإلنستان تطويتق تحتاول الدعايتة ألن ، أفضتل

 باإلغتارة يتهوع ال أو وعيته ختالل متن حاجته أو اإلنسان إرادة بمخاطبة وذلك ، واألفكار

 )43العامة   ) أو الخاصة حياته على

 

 : ال ا لة للدعاية الموضوعية ال روط -      

 بمتا الشتاملة للدعايتة الموضتوعية الشتروط تتمثتل    

 : يلي

   المعي  ة  ش  توسط  اتوى إلى الحاجة  .1

 الذين األفراد في تؤثر أن الحديثة الدعاية تستطيع ال:

 فتي يعيشتون التذين أو رةالحضتا هام  على يعيشون

 الوصتول الدعائي يستطيع وال  . متدنية حياة مستوى

 الجريتدة علتى الحصتول من يتمكن ال الذي الفقير إلى

 أن أي  . الستينما دختول أو  التلفزيتون أو الراديتو أو

 القتدرة للنتاس يتوفر التذي هتو الحيتاة المتادي مستتوى

 يتةناح ومن ، ناحية من هذا اإلعالم لوسائل للتعرض

 للدعايتة التعترض لهتم يتتيح ال فقترهم فتإن أخترى
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 الفقراء فإن لذا ، اليوميــة المعيشية همومهم على منصب ة تكون جهودهم ألن ، االندماجية

 بتأنواع تتأثرهم متن  والعنتف للتمترد تدفعهم التي  التحريضية بالدعاية تأثراً  أكثر يكونون

 )44األخرى ) الدعاية

 متن أدنتى حتد إلتى للدعايتة ستيتعرض التذي الشخص اجيحت : الثقافة  ش  اتوى.2

 القتراءة يستتطيع ال التذي فالشتخص ، بتالتعليم يتمثتل أساستياً  شترطاً  يستتلزم وهذا ، الثقافة

 الخضتوع دون تحتول ال العاليتة الثقافتة أن حتين في المكتوبة. الدعاية من يهرب أن يمكن

 )45)عاليـــة  نقديـة رلية الشخص امتلك إذا إال   للدعاية

 الدعايتة بانتشتار يستمح الجمتاهير عنتد أساستي تعلتيم وجتود إن : .المعلو  ات3

 متن وعتامالً  الدعايتة فتي أساستياً  عنصتراً  المعلومتات وتشتك ل . عتام بشتكل والمعلومتات

 إال األيدلوجية أو االقتصادية أو ، السياسية بالمشكالت الجماهير تهتم وال . نجاحها عوامل

 سياسية وقائع إلى الدعاية في واإلشارة . حولها المعلومات بنشر ماإلعال وسائل قامت إذا

 فيهتا تنشتر التتي اللحظتة وفتي . نجاحهتا عوامتل متن عامتل تاريخيتة أو اقتصتادية أو

 )46لها . ) األرضية تمهد فالمعلومات ، للدعاية مشرعة النوافذ تصبح المعلومات

  

 في  ايدلوجيات أو أساطير ذيوع هو ، الدعاية لتطور األخير الشرط  :.األيدلوجية4

 من "مجموعة هي Raymond Aron ارون رايموند يعرفها كما واأليدلوجية. المجتمع 

 تقتوم وبينمتا قتيمهم" أو أصتولهم عتن النظر ب ل الشعوب أو األفراد يتقبلها التي األفكار

 ، ستابق كتنص الدعايتة تختدم فإنهتا ، ومضامينها بموضوعاتها الدعاية بتزويد االيدلوجية

 ، جديتداً  بنتاءً  ، جديتداً  شتكالً  األيدلوجيـتـة وتعطتي عفويتاً  يستتجد متا بتطويق الدعاية فتقوم

 بانستجام نفستها الدعاية وتنظم  أسطورة إلى األيدلوجية تحول أن ويمكنها ، فعالة ووسيلة

 )47األيدلوجية ) مع

 

 

  ااعالن  - ثانيا   
 المجتمعتات حيتاة علتى كبيتراً  بتات التصتاليا اإلعتالن  تأثيرنشاط  أن من شك هنا  ليس

 واتجاهتات قتيم نشتر فتي عمليتاً  يستهم فإنته ، الستلع تترويج فتي يتؤثر أنه فكما ، المعاصرة

 متن ال ذائيتة العتادات  وتتتأثر ، النتاس لتدى واألذواق العادات ت يير على ويعمل ،  جديدة

 تتتذوق وهتي جديتدة أجيتال ويترب تى ، باإلعالنتات تناولته وأستلوب ال تذاء نوعيتة حيتث

 المختلفة الموضات بأنواع الزي ويتأثر ، ال ازية والمشروبات الحلويات وأنواع الشطائر

  العالم  تجتاح التي

 

 متن جديتدة  أنمتاط خلتق إلى ويؤدي االستهال  دائرة توسيع في بفاعلية يسهم اإلعالن إن

ة اتإعالنت متا مجتمتع يتلقتى وحينما .المجتمع عند االستهالكي السلو   ثقافتة قبتل متن ُمَعتد 
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 الت ييتر عوامتل متن عتامال تكتون وقتد ، ثقافتهتا قتيم معهتا تحمتل فإنهتا لثقافتته م تايرة

  . االجتماعي

 ،  متخلفتة مجتمعتات إلتى تتدخل  التتي المبتكترات أنمتاط بعتل اإلعتالن  يقتدم أن ويمكن

 . المجتمع في الحياة مستوى رفع على فتعمل

 .  انتقتاده متن تعفتي ال األهميتة هتذه ولكتن بالشتك، أهميتته هذا النلإلع إن                  

 إلتى نستتمع وحتين الطرقتات وفتي والتلفزيتون والمجلتة الجريتدة فتي يتوم كل يواجهنا فهو

 . المتنافستة الستلع  زبتائن علتى كبيتراً  تتأثيراً  يتؤثر أنته  اإلعالن نقاد يرى ولذا  ، اإلذاعة

 تتأثيره يكتون - األجنبيتة الستلع منافستة تحمتل تستتطيع ال التتي -  الناميتة المجتمعات وفي

 فتي -  البقتاء يكتون إذ  التنافستي الحتر السوق منطق ظل في الوطني االقتصاد على كبيرا

 . لألفضل - الحالة هذه

 أن إذ ، المستتهلك علتى إضتافي عتبء اإلعتالن أن يرون نقادا هنا  أن كما                 

 أن إال نظريتة ، ناحيتة متن صحيح وهذا ، السلعة تكلفة إلى تضاف سوف اإلعالنات قيمة

إنتاجهتا   كمية من يزيد مما جديدة أسواقا فتدخل ،  للسلعة األسواق يوس ع أن يمكن اإلعالن

 . تكاليفها خفل إلى ويؤدي

 يتؤدي مما إليها الحاجة دون سلع شراء في الرغبات يخلق اإلعالن أن النقاد بعل ويرى

 . والمجتمع واألسرة الفرد مستوى على اقتصادي هدر إلى

 خطابته متن أكثتر وغرائتزهم الجمهتور عواطتف لمخاطبتة يتوجته أن ته كمتا                

 الستلعة شتراء إلتى لتقتودهم وتحتريكهم النتاس قيتادة تستتهدف اإلعالنات فإن لذا ، لعقولهم

 و ، عنهتا ناسرضتاال يحقتق بمتا الستلعة بوصتف تقتوم اإلعالنتات فأن ولهذا عنها، المعلن

نوعيتا   وصتفها عنهتاأو معلومتات تقتديم إلتى ميلهتا متن أكثتر عاطفية ل ة استخدام إلى تميل

 استتثارة إلتى ويعمد المرأة يست ل وال رائز العواطف مخاطبته في اإلعالن أن كما (20.)

 اإلعالنتات.ويمكن تلتك خالل من الجنسية ال رائز

 ست اللا يتم كيف يشاهد أن  لإلعالنات متابع ألي

 ت نتي فتالمرأة.  التلفزيونيتة اإلعالنتات فتي المترأة

 نشاهد أن ويمكننا ، اإلعالنات  معظم في وترقص

 الرجتال تختص التي المجالت  إعالنات في المرأة

 ولكن ، خطأ ليس اإلعالنات في المرأة ظهور إن ،

 باعتبارهتا الستت اللها وستيلة ذلتك االيكتون يجتب

 هتذا فتي نشتهدها التتي  والتدالئل . فحستب أنثتى

  . يتزداد ستوف تأثيراإلعالن أن إلى تشير العصر

 هنا  يصبح العربي  المجتمع في قوته ازدياد ومع

 مهنتة تتنظم أخالقيتة قتوانين إلصتدار ضترورة

 قتوانين والتكفتي ، المجتمتع وتحمتي اإلعتالن

 مهنتة لتنظتيم العربيتتة التتدول فتتي المطبوعتات



 
 
 
 
 

 

272 
 

 اإلعتالن شتركات وعلتى الحكومتات علتى بؤهتاع يقتع مزدوجتة مسئولية إن   بل   اإلعالن

 .المجتمع تخدم مهنة لتحقيق

 

 : ااعالن تعري 

 ، للمعلومتات شخصتي غيتر اتصتال«  بأنته :  اإلعالن للتسويق األمريكية الرابطة تعرف

ل واألفكتار والختدمات المنتجتات حتول إقناعيتة طبيعتة ذو وهتو  ثمتن يتدفع معتروف لممتو 

  » . المختلفة ةاإلعالمي الوسائل في إعالنه

 التعريتف هتذا متن قريبتاً  تعريفتاً  اإلعالن   Dunn et.al     ورفيقه د ن - و . س ويعر ف

 عبتر ثمنته متدفوع شخصتي غيتر اتصتال هتو اإلعتالن«   يقتوالن : إذ أكثتر تفصتيل متع

 واألفراد الربحية غير والمنظمات التجارية المؤسسات قبل من المختلفة اإلعالمية الوسائل

 أو إعتالم  يتأملون والتذين اإلعالنية الرسالة في هويتهم على التعر ف يتم ما بطريقة الذين

   » .معين جمهور إقناع

 ، والوستائل ، ومتدفوع شخصتي غيتر« الكلمتات فتي  التعريتف هتذا مفتتاح يكمتن     

ق التي وهي» واإلقناع ، والتعر ف  . األخرى االتصال أشكال من وغيره اإلعالن بين تفر 

 الترويج أن إذ اإلعالن، وبين Promotion الترويج بين التفريق ضرورة الكاتبان ويرى

 الترويجية للفكرة االنتباه تسترعي التي - اإلعالن عدا اــم – االتصال أشكال جميع يشمل

لة األنشطة جميع يشمل وهذا اإلعالن، يقوله ما لتعزيز أو  الشخصي والبيع لإلعالن المكم 

 . ذلك شابه وما والكوبونات ، والخصومات ، لمسابقاتوا ، المعارض ؛ مثل

فه  لتوصتيل تستويقية أداة هتو اإلعتالن«  بقولته : Stanly Ulanoffأالنوف ستانلي ويعر 

 المتدفوع والوقتت الحيتز باستت الل ويقوم  . ما جماعة إلى والخدمات والمعلومات األفكار

 ويقوم ، رسائله لنقل أخرى صاليةات وسيلة أي يستخدم و ، اإلعالمية الوسائل في أجرهما

  »عنها المعلن بالسلعة وعالقته المعلن هوية بتوضيح اإلعالن

 اإلقناع هدفه اإلعالن مثل فاإلشهار،   Publicity باإلشهار يعرف عما يختلف واإلعالن

 ، اإلعتالم وسائل عبر شخصي غير اتصال وهو

 فهتو التثمن، متدفوع غيتر بأنته عنته يختلتف ولكن ه

 فتي التحريريتة المعلومتات متن جتزءك يظهتر

 . وغيرها والتعليقات كاألخبار الصحافة

 :  ااعالن وظائ 

 عتن بمعلومتات الجمهتور بتزويتد اإلعتالن يقوم  

 بيعهـتـا، ومكتان وستعرها خصائصها مثل السلعة

 استعمال بتكرار المستهلك إقناع اإلعالن ويحاول

 إذا باستتعمالها يقنعته أن أو ، أواقتنائهتا الستلعة،

 عديتدة عامتة  وظائف لإلعالن لكن جديدة، كانت

 : التالية النقاط في تلخيصها يمكن
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 ويقوم ، مبيعاتها وزيادة منتجاتها تسويق على الشركات تعمل  : التاويقية الوظيفة -  1

 إلتى اإلعالم وسائل خالل من الرسالة بعرض يقوم أنه إذ التسويق، في هام بدور اإلعالن

 مثتل الستلعة عتن بمعلومتات الجمهتور بتزويتد اإلعتالن ويقتوم دف،المستته الجمهتور

 الستلعة، شراء بتكرار المستهلك إقناع على يساعد مما بيعها، ومكان وسعرها خصائصها

 .جديدة كانت إذا باستعمالها إقناعه أو

 همن يتعل مون الجمهور أفراد بأن لإلعالن التعليمية الوظيفة تتمثل : التعليمية الوظيفة  2-

 كمتا ، عليهتا يحصتلون وكيتف ، ستعرها ، مواصتفاتها حيث من السلعة حول جديدة أشياء

 اإلعتالن قتوة ختالل متن ذلتك ويتتم حيتاتهم، أستاليب لتحستين جديتدة طرقتاً  يتعلمتون أنهتم

 . اإلقناعية

 متعتددة جوانتب ذات اقتصادية وظيفة لإلعالن بأن القول يمكننا : االقتصا ية الوظيفة 3-

 ممتا الستلع، ترويج إلى تسعى اإلعالنات إن . والدولي المحلي والسوق فراداأل على تؤثر

م التجارة يعزز  على ذلك يعزز كما ذاته، المجتمع داخل والصناعي التجاري النشاط ويدع 

 ، والختدمات الستلع عتن معلومات لألفراد توفر كما فاإلعالنات  . الدولية التجارة مستوى

 حتول وخصوصتاً  ، عنهتا معلومتات والتجاريتة ناعيةالصت والشتركات للمؤسستات تتوفر

 التستويق عمليتة بتستهيل اإلعتالن ويقتوم الحديثتة، التكنولوجيتة والمعتدات المخترعتات

 وزيتادة ، التستويق زيتادة إلى يؤدي كله وهذا ، عمله البائع على ويُسهل ، تكلفته وتخفيف

 الحتد فتي العمتل ستوق علتى يبالتال ويؤثر ، االقتصادي االنتعاش إلى يؤدي مما ، اإلنتاج

  . البطالة من

 التتأثيرات أن فيته شتك ال ممتا : االجتماعي ة الوظيف ة 4-

 علتى اإلعتالن قتدرة فتي تتضتح لإلعتالن االجتماعيتة

 تقتديم خالل من وذلك .الحياة ظروف تحسين في المساعدة

 على تعمل التي االجتماعية الحياة وأساليب السلع من أنواع

 أن علينا يخفى وال  . ظروفها تحسينو الحياة مستوى رفع

 بعتل بهتا تقتوم التتي الربحيتة غيتر اإلعالنتات متن هنتا 

 تستعى والتتي الربحيتة غيتر أو العتام النفتع ذات المؤسسات

 المشتكالت بعتل ولحتل للجمهتور ختدمات تحقيتق إلتى

 االجتماعية

 يحققهتا التي الجانبية الوظائف من : الترفيهية الوظيفة -5

 اإلعالنتتات فتتي وخصوصتتاً  الترفيتته اإلعتتالن وظيفتتة 

 وتستتخدم ، المجتالت فتي الملونة واإلعالنات ، التلفزيونية

 هدفاً  البعل بهاعند االستماع يصبح والتي التلفزيونية اإلعالنات في والرقصات األغاني

 . ذاته حد في
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 ااعالن نجاح عوا  
         

 تتؤدي التي العوامل من مجموعة عن  Edmund McGarry  ماكجاري ادموند  تحدث

 يلي فيما تتمثل  ـ المباشر البيع حالة في تتحقق ال - أساليب سبع وهي اإلعالن  نجاح إلى

: 

 .لها اإلنسان حاجة يظهر أو ، السلعة إلى الحاجة  اإلعالن يخلق أن يجب

 ثتم ومتن ، عامتة ستلعة طريتق عتن تحقيقهتا بإمكانيتة المترء حاجة اإلعالن يربط أن يجب

 . الحاجة له تحقق التي بالسلعة يفكر المستجيب لإلعالن سوف فإن الحاجة رزتب فحينما

 قتد التتي األخترى السلع من وصاحبها السلعة صنف بين اإلعالن يُمي ز أن يجب .1

 . ذاتها الحاجة إشباع له تحقق

 يمكتن اللتذين والظترف بالمكتان المحتددة الستلعة صتنف اإلعالن يربط أن يجب .2

 . عـةالسل علـى الحصول منهما

ة للسلعة الحاجة بأن اإلعالن يظهر أن يجب .3  . سهلة الشراء مهمة وأن ، ملح 

غاً  اإلعالن يعطي أن يجب .4  يحبتون ال عتادة التذين ، الناس إلرضاء منطقياً  مسو 

غاً  يجدون وال،  البضائع شراء غاً  اإلعالن فيقدم ضمائرهم ، يرضي مسو   إلرضائهم مسو 

. 

 فيما  بناء عليه يتصرف ثابت قرار التخاذ متلقيال بتحفيز اإلعالن يقوم أن يجب .5

 . بعد

 الوظائف من مجموعة عن فصلها يمكن ال اإلعالن بها يقوم التي األساليب / المهمات هذه

 . ومجتمعية ومؤسساتيه فردية طبيعة ذات وظائف وهي ، مرافقة لإلعالن تتحقق

 :وهي فعاالً  اإلعالن تجعل أساسية طرق خمسة ين  ويب جيمس ويضيف

 العموم قبل من مستخدمة وتصبح مألوفة األشياء تجعل أن . 

 الجمهور أمام حاضراً  عنه تعلن ما لجعل هامة وظيفة وهذه ، التذكير . 

 الواستع للتعامتل الفرصتة يتتيح بحيتث التجاري الحقل في عنه يُعلن ما حول األخبار نشر 

 .عنه يُعلن ما مع

 للتقتدم كصتورة اجتماعيتاً  إليته ينظتر متا إلتى النتاس يجتر وذلتك الخصوصتية، تجتاوز 

 . غيره أو االقتصادي الحقل في ذلك أكان سواء اإلنساني،

 (6الجمهور.) وإلى السلعة إلى قيمة إضافة  

 

 ااعالن تثثير
 معرفيتة جوانتب لته التتأثير وهتذا وستلوكه، المترء وعتي علتى تتؤثر قتوة ذو اإلعتالن إن

 قتد ، بتل فقتط واحتد جانتب علتى لتتأثيرا يكتون أن بالضترورة ، ولتيس وستلوكية وعاطفية

 .  واحد آن في جانب من أكثر على يكون

 : لها االستجابة وعوا   التثثيرية ااعالن أساليب    
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 فراى رأى وقد التأثير هدف يحقق كي اإلعالن يستخدمها التي األساليب في الرلية تختلف

Frye أولية أو انتقائية، أو عاطفية، أو منطقية، تكون أن إمـا للتأثير أساليب أن . 

 اإلقناع في التعليل إلى وتستند الفكرة إلى وموجهة للعقل مناشدة هي : فالمنطقية 

 . للتأثير طويل مدى ذات وهي

 فتي للتتأثير ترمتي وهتي اإلنستان عند االنفعالي للجانب مناشدة هي : والعاطفية 

 . والفكر العقل على التأثير من أكثر االنفعاالت

 متن معين صنف انتقاء على الجماعة أو الفرد تستحث مناشدة هي : واالنتقائية 

 .عديدة اختيارات

 باعتباره األول  محدد واحد نوع شراء على الفرد تستحث مناشدة هي : واألولية

 . في مجاله

 يخاطبهتا أن يجتب التتي والرغبتات التدوافع Victor Schwab شتواب فيكتتور وحتدد 

 : وهي مؤث راً  يكون بحيث بعضها يخاطب أن أو اإلعالن

 أقصتـر طريقتاً  دائمتاً  هنتا  يكون أن يجب : األفضل والوظيفة المال في الرغبة -1

 أو مثالً  بالتوفير ي ري  ما للشخص يقدم أن يجب فاإلعالن بسرعــة،  األمام إلى للوصول

 . األفضل الوضع

م متع األمتان -2  مةالستال لته تتوفر الستلعة بتأن المترء يشتعر أن يجتب  : الُعمتر تقتدُّ

 بسهولة. حياتي أعي  أن أريد العمر، في أتقدم حينما" .  واألمان

 مثتار ستتكون الستلعة أن زاويتة متن المترء يخاطب أن يجب فاإلعالن : الشعبية -3

 " الجميع من مرغوباً  تكون وأن ، دوماً  تُسأل أن لممتع انه " .  الناس إعجاب

 وأنتا  جميتل، يءشت اآلخترين متن المتدح على الحصول " : اآلخرين من المديح -4

 ." ذلك يحصل وأحياناً  أستحقه، حينما عليه أحصل أن أحب

 له توفر بأنها المرء تقنع السلعة عن معلومات بتوفير اإلعالن يقوم : راحة أكثر -5

 "واألخرى الفينة بين أستلقي ال ولماذا ، الراحة على يحصلون الناس من العديد ". الراحة

  

 وأن نفسه تحسين يحاول لم إذا الشخص موقع نسيكو أين " : االجتماعي التقدم -6

 "؟ أفضل بأناس ويرتبط يلتقي

 كان وإذا ، وأنيق جذاب أنت كم لك الناس يقول أن لجميل إنه ": المظهر تحسين -7

 سأفعل       ماذا سأريهم ، أنفسهم على اآلخرون ينفقه الذي والمال الوقت لدي  

 علتى الشتخص حترص اويتةز يخاطتب أن يجتب فتاإلعالن   : الشخصتية الهيبة -8

  "بهما يفتخران والدين لديهم أن إثبات أبنائي بمقدور ". الهيبة امتال 

 ال "وستالمته صتحته حيتث من المرء يخاطب هنا واإلعالن  : األفضل الصحة -9

 الحتافز أملتك ال أنتي يبتدو ولكتن الماضتية، الستنوات فتي فعلتت كمتا كبترت بتأنني أشتعر

 " عليهما اعتدت  التي والطاقة
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 البهجتة لته يتوفر أنته حيتث متن المترء يخاطتب هنتا واإلعتالن : البهجتة يتادةز -10

 قدر أكبر على أحصل ال فلماذا ، عمله يمكن ما أفضل وأعمل بجهد، أعمل أنا ". والسعادة

 (13البهجة" ) من

 : الفُضلى ااعالنية الوسيلة اختياد

 ويطمح . اإلعالن بث أو لنشر كثيرة الحديثة المجتمعات في المتاحة اإلعالم وسائل باتت

 الجمهور أفراد بين عمقاً  األكثر والتأثير ، األكبر لسلعته االنتشار إعالنه يحقق أن المعلن

 وتكراره عنها سيعلن التي والوسيلة تصميمه حيث من اإلعالن الختيار مبررات وهنا  .

 . آخره إلى

 باختيتار كتذلك ويقتوم اإلعتالن، بتصتميم يقتوم التذي الختاص وكيلته للمعلتن يكون ما عادة

 اإلعتالن، فيها يتكرر التي المرات عدد واقتراح المعلن، لهدف المالئمة اإلعالنية الوسيلة

 يجب التي العوامل المعلن مع يتدارس أن مسؤولياته ومن  . لذلك المناسب الوقت واقتراح

 . ما إعالنية وسيلة الختيار االعتبار في تؤخذ أن

 : يلي ما دراستها يجب التي العوامل هذه ومن

 فتي أساستي عامتل الجمهتور وتحديتد  : اإلعتالن من المستهدف الجمهور تحديد .1

 التلفزيتون أو اإلذاعتة تكتون عامتاً  الجمهتور كتان فتإذا ، اإلعالنيتة الوستيلة اختيتار

 األطباء فئة مثل متخصصاً  جمهوراً  المستهدف الجمهور كان وإذا مالئمتين، وسيلتين

 . مالئمة أكثر النشرات أو المتخصصة لطبيةا المجالت آنذا  فتصبح

 تحديد في هام عامل لإلعالن المرصودة الميزانية إن  : المتاحة الميزانية تحديد .2

 متن تتفتاوت المختلفتة اإلعالميتة الوسائل في اإلعالن أسعار ألن ، اإلعالنية الوسيلة

 أستلوب إن بتل ، اإلعالنتات أستعار أعلتى التلفزيتوني فتاإلعالن ، أخترى إلتى وستيلة

 التلفزيتوني فتاإلعالن ، آخر إلى أسلوب من سعره يترواح ذاتها الوسيلة في اإلعالن

 والكتابة الصوت على فقط يعتمد إعالن إلى بالقياس مرتفعة اإلنتاجية تكلفته الدرامي

 . داخليتة صتفحة فتي اإلعتالن غيتر الجريتدة متن األولتى الصتفحة فتي واإلعتالن  .

 . المتكرر اإلعالن مثل تأثيراً  حدثي ال واحدة مرة واإلعالن

 مقابتل المعلتن يدفعته متا علتى اإلعالن احتساب يعتمد ال  : اإلعالن تكلفة تحديد .3

متا  ووصتوله إلتى  خدمتة أو ستلعة عتن اإلعتالن كفتاءة مقتدار علتى يعتمد بل اإلعالن

 تتتم اإلعتالن تكلفة لمعرفة الفُضلى الوسيلة فإن ولذا  . أكبر عدد ممكن من الجمهور

 وذلك ألف لكل التكلفة نسبة احتساب طريق عن     اإلعالنية الوسيلة كفاءة باحتساب

 (15) :التالية المعادلة حسب

 اإلعالن تكاليف

   1000 -الجمهور   حجم              -------------------    =

    ألف لكل التكلفة

 



 
 
 
 
 

 

277 
 

 عنته اإلعتالن يتمس ما طبيعة وتختلف  : عنه سيعلن الذي المنتج أو السلعة نوع .4

 التلفزيتون فتي  اإلعالن يالئمها التي السلع بعل وهنا  ، خصائصها لها سلعة فكل

 كالجرائتد المقتروءة الوستائل فتي أفضتل عنهتا اإلعتالن يكتون أخترى ستلع وهنتا 

 . والمجالت

 وحينمتا ، لته المنافستة اإلعالنتات حستابه في المعلن يأخذ  : المنافسة اإلعالنات .5

 كتوال بيبستي قامتت ، األردن فتي 1993صتيف  فتي كتوال كوكتا ناتإعال حملة بدأت

 التلفزيتون جمهتور شتهد الشتاي عتن إعالنيتة حملتة وفتي. لهتا منافستة إعالنيتة بحملة

 الشتاي لماركتات متنافستة إعالنتات ثتالث 1994شتباط  – فبرايتر شتهر فتي األردني

 . اإلعالنية الفترة نفس في اإلعالنات تلك تقع وكانت

 أن يترى المعلتن كتان إذا : الستلعة عتن اإلعتالن فتي وأستلوبها لةالرستا نتوع - .6

 التلفزيتون فستيجد ، واللون والتجسيد بالحركة عنه التعبير يحتاج سلعته عن اإلعالن

 لتذلك مالئمة المجالت فستكون باأللوان صورته إبراز يعنيه كان وإذا ، تماماً  مالئماً 

 المجمهتور استتجابات الستتثارة هاوأستلوب وخصائصتها اإلعالنيتة الرستالة نوع إن ،

 . المالئمة اإلعالنية الوسيلة تحديد في هامة عوامل كلها

 

 : ااعالن تصني  

 حيث ومن جمهوره حيث من تصنيفه يمكن إذ ، عديدة زوايا من اإلعالن إلى النظر يمكن

 . وظيفته حيث ومن وسيلته حيث ومن ، ج رافيته

 جمهتور إلتى عتادة اإلعتالن يتوجته: الما تهد  دالجمه و  حي ث   ش ااع الن -أ         

 إلتى فتاإلعالن وآنتذا  مباشترة، المستتهلكين إلتى موجهتاً  يكتون أن إمتا واإلعتالن معتين،

 األطفال وشريحة ، البيوت ربات شريحة مثل محددة شرائح إلى توجيهه يمكن المستهلكين

 تكون فقد المختلفة المهن في األعمال رجال إلى موجهاً  اإلعالن يكون أن ويمكن . الخ ... 

 ، الزراعتة مجتال فتي العتاملين إلتى وإعالنتات ، الصتناعيين إلتي موجهتة إعالنتات هنتا 

  وغيرهم . الوسطاء التجار إلى موجهة وإعالنات

 جمهتور إلتى يتوجته اإلعتالن أن كمتا: يغطيه ا الت   المنطقة حيث  ش ااعالن -         

 ، ي طيهتا أن المعلتن يحترص منتاطق أو منطقة في يعي  المستهدف الجمهور فإن محدد،

 جمهتور اإلعتالن يستتهدف أن مثتل محلية، منطقة اإلعالن ي طيها التي المنطقة تكون فقد

 . ما محافظة أو ، ما مدينة

 . بكاملها دولة جمهور اإلعالن يستهدف أن بمعنى قومية منطقة اإلعالن ي طي وقد

 المستتهدف الجمهتور ضتمن يتدخل أن عنتيي وهتذا إقليميتة،  منطقتة اإلعتالن ي طتي وقتد

 أو ، األوسط الشرق منطقة مثــل إقليمية رابطة يربطها دولة، من أكثر إلى تنتمي جماهير

 تكتون أن يعنتي ،وهتذا عالميتاً  اإلعتالن يكتون وقتد .التخ ... الخليجتي التعتاون مجلتس دول

 إعالنيتة حملتة إن الالمثت سبيل فعلى الدولية، الحدود عبر جماهير تشمل اإلعالنية الحملة
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 واإلقليميتة القوميتة الحتدود تتجتاوز حملتة تشتمل كتوال الكوكتا أو كتوال البيبستي لمشتروب

 . دولية اإلعالنات هذه ولتكون

 يمكننا الوسيلة استخدام على وبناء  :ياتخد ها الت  الوسيلة حيث  ش ااعالن -جـ       

صتحفياً أو إعالنتاً عتن طريتق  إعالنتاً  أو ، عياً إذا إعالناً  أو ، تلفزيونياً  إعالناً  هنا  نجد أن

ال  . خصائصها لها اإلعالمية الوسائل من وسيلة وكل ، الخ.... اإلنترنت أو الهاتف الجو 

 تصتنيف يتتم أن ويمكتن عديتدة وظتائف اإلعتالن يحقتق : وظيفتته حيتث متن اإلعتالن -دتـ

 ، ما لسلعة الترويج إلى دفيه وهو تسويقياً  اإلعالن يكون فقد ، وظيفته على بناء اإلعالن

 حول وإرشادات عامة بخدمات تعريفهم في  الناس يساعد إذ  خدمياً،  اإلعالن يكون قد أو

 حملتة 1994متارس  - وآذار / فبرايتر - شتباط شتهر فتي األردن شتهد وقتد ، متا مستألة

 نشترت قد ، وكانت المبيعات ضريبة قانون بخصوص الدولة بها قامت وإعالنية إعالمية

 قتانون لتستويق وذلتك المحليتة الجرائتد فتي التثمن مدفوعتة عديتدة صتفحات الماليتة زارةو

 لتمريتره بته النتواب مجلتس وإقنتاع ناحيتة متن لته الجمهتور إقنتاع بهدف وذلك المبيعات ،

 . أخرى ناحية من عليه والموافقة

 

 

  العا ة العالقات- ثالثا

          

 فإنهتا ذلتك تحقيتق أجتل ومتن ، بتالمجتمع الصتلة يقتوث العامة العالقات تستهدف           

 فإنهتا ذلتك تحقيتق أجتل ومتن ، المجتمتع في  للمؤسسة المشرفة الصورة إبراز على تعمل

 وتعمتل المجتمتع تختدم كمؤسسة المجتمع في للمؤسسة المشرقة الصورة إبراز على تعمل

 أن الصتورة ههتذ تعزيز أجل من المؤسسة تعمل أخرى ناحية ومن مصالحه، صيانة على

   .  العام الصالح أجل من وتعمـــل ، المجتمع على حرصها تبرز

 هي العامة العالقات رجل بها يقوم التي المختلفة األدوار بأن نتذكر أن بد وال               

 وآرائهتم النتاس اتجاهتات العامتة العالقتات أخصتائيو ينقتل فحينمتا ، اتجتاهين ذات أدوار

 قتد موا قد يكونون الحالة هذه في فإنهم ، يمثلونها التي المؤسسات إلى وحاجاتهم ومواقفهم

 العامتة العالقات تقدم وكما . وحاجاته اتجاهاته ونقل الجمهور مع بالتفاعل للمجتمع خدمة

 البحتث دعتم مثتل البترامج بعتل ختالل ومن ، للمجتمع خدمة تقدم فإنها للمؤسسة خدمتها

 التعتاون جستور متد   علتى العالقتات تعمتل التبرعتات ،و النتدوات فتي والمشاركة ، العلمي

 بتين المتبادلتة والعالقتات المصتالح جستر هتي ولتكتون والمجتمتع المؤسستة بتين والثقتة

 . للطرفين كبير نفع ذلك وفي والمجتمع المؤسسة

 Public Relations العامتة العالقتات مصتطلح بتين الخلتط يتتم متا غالبتاً              

 ال العامة العالقات مفهوم يتضح وكيPublicity .   واإلشهار Advertising واإلعالن

   .  الثالث المصطلحات هذه بين الفروق توضيح من بد
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 مهمتة هتو عرفنتا كمتا فتاإلعالن              

 االتصتتال وستتائل علتتى تعتمتتد تستتويقية

 ، واحتد ذواتجتاه فيهتا فاالتصتال الجمتاهيري

  .لنالمع  قبل من اإلعالنات تمويل ويتم

ا   تعتمد إدارية ، مهمة فهي العامة العالقات أم 

 متن المتاحتة االتصتال أشتكال جميتع علتى

 ، اتجتاهين ذو فيهتـا االتصتال وطبيعتة الجمتاهيري،  االتصتال إلتى الشخصتي االتصتال

 مدفوعتة غيتر افتتاحيتات أو أخباريتة قصتص أو كمقتاالت العامة العالقات رسائل وتظهر

  . الثمن

 بهذا و ، ثمن بدون المختلفة اإلعالم وسائل في األخبارية القصص نشر هو اإلشهار بينما

 لخدمتة اإلعتالن العامتة العالقات توظف وقد العامة العالقات أدوات من أداة يكون المعنى

 ( 2أهدافها )

 باعتبتاره عليته لنتعترف العامتة العالقتات عتالم إلى الدخول يمكننا التفريق هذا خالل ومن

 تستهم التتي الفعاليات ضمن لتكون ، العشرين القرن في برزت التي لهامةا النشاطات أحد

  . تنفيذها في الجماهيري اإلعالم وسائل

 

 العا ة العالقات تعري 

  واضتحا بتات واإلشتهار واإلعتالن العامتة العالقتات بتين الستالف التفريتق ختالل متن 

 -:  أن إذ غيره عن العامة العالقات تمي زمفهوم

 وتعزيتز المحافظتة إلتى اإلدارة تستعى -خاللهتا من-مستمرة عملية العامة القاتالع     "  

 والحكومتة المؤسستة وجيتران والمستتخدمين والمستاهمين الزبتائن بتين الثقتة وزرع الفهتم

 متن وخارجيتا والتصتويب التذاتي التحليل خالل من داخليا ذلك ويتم.عام بشكل والجمهور

 . (3ًة "  ) التعبير أساليب جميع خالل

 يشتمل بحيتث داخليتاً  العامتة جمهورالعالقتات يكتون أن يمكتن  التعريتف هتذا علتى وبنتاء

 اإلعتالم ووسائل والجمعيات والمساهمين الزبائن  خارجياً  يشمل أن ،ويمكن المستخدمين

 تحفيتز هتو العامتة العالقتات هتدف ويصتبح .العتادي والشتخص والحكومتة الترأي وقتادة

 مشترقة بصتورة يحتتفظ وأن ، ستلعها شراء أو المؤسسة / الشركة خدمات لتق بل الجمهور

 سياستاتها علتى يوافتق وأن الشتركة / المؤسستة عتن

  وأدائها

 عن الصادر واالتصال اإلعالم وسائل قاموس ويعرف

 -: يلي بما العامة العالقات Longman لونجمان

 اتجاهتات  على الحصول على تعمل إدارية وظيفة "   

 على وتعمل الفرد أو المعلن وأ المؤسسة نحو الجمهور

 وأنشطة سياسات  المستمرة العملية هذه ويتبع ، تقييمها
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 فهتم لتنميتة عمتل برنتامج تنفيتذ يتتم وكتذلك ، الجمهتور مصتالح متع تتماثتل التتي المؤسسة

 )5للمؤسسة "  ) وقبوله  ودعمه  وثقته  الجمهور

 Rex هتارلو ريكتس جتمتاعاال علمتاء أحتد قدمه الذي التعريف ذلك التعريفات أشمل ومن

Harlow  قوله 1976عام  : 

 وقبتول اتصتال خطتوط  تأستيس فتي تستاعد مميتزة وظيفتة إداريتة هي العامة العالقات " 

 وتشمل ، وجمهورها المنظمة بين التعاون تأسيس وفي ، عليها والمحافظة متبادل وتعاون

 بتالرأي معرفتة علتى لتظت أن فتي اإلدارة وتستاعد ، والقضايا المشكالت إدارة على كذلك

 وتستاعد ، الجمهتور مصتالح لخدمتة اإلدارة  مستئولية وتؤكتد وتحتدد ، لته وتستجيب العام

 وتستخدم ، االتجاهات توقع في للمساعدة مبكر تحذير كنظام وتخدم ، يقظة  لتبقى اإلدارة

 )6رئيسية " ) كأدوات االتصال وتكنيكات والصوت ، البحث وتستخدم بفاعلية التعبير

وأستاليبها  ومستئولياتها العامتة العالقات وظائف يُحد د  انه  من التعريف هذا شمولية نبعوت

 . في آن واحد

 العالقات Craig Aronoff & Otis Baskin باسكين وأوتيس ارونوف كريج ويعرف

 :بأنها العامة

 لرجتا ويقتوم .فيهتا الت ييتر وتستهل المنظمة أهداف تحديد على تساعد إدارية وظيفة   « 

 ، بالمنظمتة الصتلة ذي الختارجي والجمهور الداخلي بالجمهور باالتصال العامة العالقات

 رجتال ويطتور . المجتمعيتة والتوقعتات المنظمتة أهتداف بتين التماستك خلتق بهتدف وذلتك

 تحف تز التتي ، المجتمعيتة والتوقعتات المنظمتة بترامج ويقيمتون  نوينفتذو العامتة العالقتات

   (7) »والجماهير المنظمة أجزاء ينب والفهم التأثير تبادل

 

 : العا ة العالقات عناصر

 فتي تتمثتل والتتي العامتة العالقتات عناصر نستخلص أن يمكننا التعريفات هذه خالل ومن

 : التإلى التسلسل

  . مستمرة إدارية وظيفة 1-

 : بالجمهور لالتصال 2-

  المؤسسة إطار في الداخلي    الجمهور-أ                

  العام الجمهور الجمهور الخارجي -ب              

  باتجاهين االتصال تكون خطوط  3-   

    :  إلى تهدف   4-

 .المؤسسة لسياسة الجمهور وتقبل والدعم والثقة الفهم تنمية -أ                 

   ..له واالستجابة بها والتنبؤ الجمهور اتجاهات تقييم -ب                

 .المؤسسة سياسات دعم -ج                

 . مبكر تحذير كنظام العمل -د                

 . والجماهيري والوسطي  الشخصي االتصال وسائل جميع تستخدم  5-
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 . العلمي البحث استخدام أدواتها من   6-

 أن يمكننتا العناصتر لهتذه تحليلنتا ختالل ومتن

  وأهتداف العامتة العالقتات وظائف على نتعرف

 ومجتاالت العامة العالقات أخصائي   سئولياتوم

 .أنشطته

   

 

  وأهدافها العا ة العالقات وظائ 

 بتتأن  Bernays يرنتتايس إدوارد يتترى     

  : وهي تاريخية وظائف ثالث العامة للعالقات

 واألخبتارعن وبالمعلومتات بالمعرفتة تزويتدهم إلتى وترمتي النتاس : وظيفة إعتالم -

 . المؤسسة

 تقد مته بمتا يقتنعتون النتاس جعتل إلتى العامتة العالقتات تستعى  : عاإلقنتا ووظيفتة -

  .أومنتحات خدمة المؤسسةمن

 يقومتوا وأن . المؤسستة تقد مته متا مع الناس تكي ف إلى تسعى االدماج : ووظيفة -

   .ببعضهم البعل وربطهم والمجتمع والجماعات األفراد بين  واالندماج والفهم بالتفسير

 للتعامتل فترد لكتل هامتة والمعرفة  التنافسي، المجتمع ظل في لوجودل أساسي الناس وفهم

  تكتون أن ضتمان الجماعتة أو للفترد يمكتن العامتة العالقتات ختالل ومتن  الجمهتور، متع

 (8والفهم ) المعرفة إلى مستندة العامة القرارات

 المجتمتع تعقيتدات أن  Blake & Haroldsen وهارولدستن بليتك ويترى                

 مؤسسة أكانت سواء إدارة أي وظائف من وظيفة اليوم العامة العالقات من جعلت لحديثا

 والهتدف أخترى، وكالتة أي أو جامعتة أو ،  عمتال اتحاد أو  حكومية، منظمة أو ، تجارية

 للتتأثير المؤسستة تسعى الذين الناس وتعاون الدعم على الحصول هو العامة العالقات من

 )9فيهم .)

 متن  األهتداف متن مجموعتة تحقيتق إلتى العامتة الوظائف تسعى العالقات هذه خالل ومن

   : أبرزهــا

 غيرهتا علتى أوتفضتيلها سلعتها ، أو ،الشركة اسم شعبية زيادة إلى  تسعى فهي .1

والعمتل علتى  الخدمتة أو الستلعة وراء تقتف التتي الشتركة سمعة بناء على بالمساعدة وذلك

 .خدماتها أو منتجاتها بيع ترويج

  تقتدمها التتي الستلعة أو للخدمتة زبائن دائمتين إلى الجمهور تحويل على عملوت .2

 متن المزيتد  إلتي الستعى بتل الستمعة بنتاء فقط ليس العامة العالقات من فالهدف المؤسسة،

  . خدماتها أو منتجاتها رواج

 فتي للمؤسستة قياديتة وصتورة هويتة تأستيس إلتى العامتة العالقات تسعى وكذلك .3

 مجالهتا فتي رائتدة تكتون أن إلى تهدف فإنها جديدة أم قديمة المؤسسة نتكا وسواء.السوق
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 هويتهتا لهتا يصتبح وبحيتث من المنافستين ، غيرها عن متميزة

 في يجعلها مما جدارة بكل المسئولية وتتحمل ، المنافسة البارزة

 .الصدارة مركز

 ، وتوستيعها المؤسستة أستواق تطتوير  إلتى الستعي .4

 لتستويق المجتال تفستح ، النتاس يتقبلها جديدة أفكار بنشر وذلك

 .جديدة وأسواق جديدة مجاالت في خدماتها أو سلعها

 اجتماعيتا  للشتـركة الجمتـهور  يتقبتل أن علتى الـعمل .5

 تهتا منتجتا ترويج على ساعدت قد تكون األثناء هـذا في ،وهـي

 خلتق فتإن ولتذا . بالشتركات  دائمتاً  شكاً  الناس لدى أن   ونعرف.

 ذلتك تحقيتق تتم وإذا ، المؤسسة  وضع لتعزيز بها أساسيان والثقة للشركة اجتماعي قبول

 خدمتة فتي الجليلتة  إستهاماتها وإلتى إليهتا يشار اجتماعياً  مقبولة المؤسسة تصبح أن يمكن

 .وأفراده المجتمع

 العالقتات متن مهمتات وتكتون ولختدماتها،  للمؤسستة الجمهور فهم سوء تجاوز .6

 دون تحول والتي ، وسلعها وخدماتها المؤسسات أمام لعقباتا تخطي في المساعدة العامة

 متن ذلتك يتحقتق أن يمكتن وال ، ذا  الفهتم ستوء إزالتة على تعمل بأن وذلك أسواقها، نمو

 طويلتة منتظمتة أسس على بناء ذلك  يتم أن يجب بل ، المدى قصيرة اتصالية حملة خالل

 . ةمستمر وعملية واسع مدى ذي ببرنامج مرتبطة ؛ المدى

 ، والمستاهمين اإلدارة بتين و بينهتا الثقتة زرع العامتة العالقات مسئولية وتكون .7

 فيمتا  ؛ اإلدارة وبتين بيتنهم اآلراء تبتادل فترص وتستهيل ، معهتم العالقتات بتوثيتق وتقتوم

 في هامة واإلدارة المساهم بين الثقة صنع إن.وسياساتها وتنظيمها الشركة بمشاريع يتعلق

 )10وتقدمها  ) كةالشر استقرار صنع

 

  : العا ة  العالقات  اخصائيو

 درجتة فتي الربحيتة غيتر أو الرستمية المنظمتات أو الشتركات أو المؤسستات  تتستاوى ال

 أوتقتوم ، بهتا خاصتة إدارات أو أقستاما تخصتص بحيتث ؛ العامتة بالعالقتات االهتمتام

 بالتعاون تكتفي فقد الحجم ص يرة  تالمؤسسا كانت فإذا ، فيها دائمين اخصائيين بتوظيف

 .لها محددة برامج لتنفيذ العامة العالقات في خارجيين خبراء مع

 بحيث العامة؛ العالقات بأهمية إدارتها إحساس ازداد المؤسسات أو الشركات كبرت وكلما

 .ومستمرة بها منتظمة ُمهمة/ وظيفة العامة العالقات تصير

 فتي أوالشتركة المؤسستات  فتي اإلدارة مامأ العامة العالقات  أخصائي   دور أهمية وتبرز 

 :مجالين

 ، كتوارث أو مشتكالت فتي المؤسستة وقتوع دون الحيلولتة علتى يعمتل أن  : أوالا  

 .طارئة كوارث تواجه أو مشكالت  المؤسسة تواجه بفاعلية حينما والعمل

 .المؤسسة تواجه التي الكوارث أو المشكالت عواقب حل على يعمل أن  : ثانياا  
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ة    يقوم ولكي   على بمقدرته متصفاً  يكون أن يجب كامالً، بدوره العامة العالقات أخصائي 

 . إمكانياتها وفهم االتصال وسائل استخدام

 الكتابتة وملمتاً بأستلوب ، ستليمة عربيتة بل تة الكتابتة على قادراً  يكون أن ويجب            

 البحتث منتاهج واستتخدام يالعلمت البحتث علتى المقدرة لديه يكون أن يجب كما ، الصحفية

 نفستيات يفهتم كتي االجتمتاع وعلتم التنفس بعلتم إلمتام لديته يكتون أن المهتم ومن ، المالئمة

  وإلمتام ، مؤسستته وأهتدافها عمتل لطبيعة فهم لديه يكون وأن  معهم، يتعامل الذين الناس

 متةالعا العالقتات  أخصتائي يتستم أن ويجتب هتذا .المجتمتع نحتو بمستئولياتهاالقانونية

 الجمهور، من تصله التي الرسائل تحليل على السريعة بالمقدرة يتمتع وأن بالموضوعية ،

 المقتدرة يمتلك أن يجب كما ، المؤسسة في لدوره وقبولهم رلسائه ثقة ينال أن يجب كمــا

  (11له ) وقبولهم ثقتهم كسب يستطيع وبحيث المتنوع، بالجمهور الفعال االتصال على

 بمتا معنتي   العامتة العالقتات أخصتائي  أن  Domminick  دومنيتك يترى و                

   يلي :

 تجتاه ايجابي عام رأي وجود على المحافظة على بالعمل ؛ العام الرأي في التأثير : أوالا   

 هتذا وتفستير آرائهتم حتول الجمهتور متن المعلومتات جمتع  وكتذلك المنظمتة، /المؤسستة

 علتى والعمتل ، داريتةإلا قراراتهتا تستهيل بهتدف العليتا رةاإلدا إلتى وتقتديمها المعلومتات،

 . العام الرأي مع تنسجم قرارات اتخاذ

 .أمرهتا يعنيته التذي للجمهتور المؤسستة بته تقتوم ما إلبراز وذلك ؛ باالتصال القيام : ثانياا 

 وهتو المؤسستة، تفعلته متا للجمهتور يشترح أن العامتة العالقتات رجتل وظيفة من فإن ولذا

 العالقتات فتي االتصتال فتإن ،لتذا نحوهتا الجماهيرواتجاهتاتهم مشاعر بمعرفة لككذ معن ي

 .باتجاهين اتصال هو أسلفنا كما العامة

 المؤسستة أهتداف لتلبتي العامته العالقتات تصتميم يتتم إذ ؛ استشتارية  بمهمتة القيتام : ثالث اا 

 ؛  مشتورتها العليا ةاإلدار إلى تقدم العامة العالقات فإن ولذا .الت يير ظروف مع ولتتكي ف

 نحتو وموجته لته ومخطتط  متنظم نشتاط أن ه باعتبار المؤسسة برامج تقييم خالل من وذلك

 (12محددة ) أهداف تحقيق

 

  العا ة العالقات خ راء عم   جاالت 

 : بينها ومن العامة العالقات خبراء فيها يعمل التي المجاالت تتعدد             

   ب ترس التستويق عمليتة العامتة العالقتات تستاعد : التجادي ة األعم ال  ج ال ف 

 عالقتات قيتام تشتجيع علتى كتذلك وتستاعد ، الشتركة نحتو الزبتائن لتدى إيجابيتة اتجاهتات

عين الشتركة بتين اتصتال واستطة وتعمـتـل ، واإلدارة المتوظفين بيتـن إيجابيتة  والمشتر 

 ..مجتمعها في للشركة اإليجابية الصورة بتأكيد وتقوم ، الحكوميين

   أختصاصتيي الحكوميتة المؤسستات توظتف : والاياس ة الحكو  ة  ج ال ف 

 أنشتطة ت طيتة فتي اإلعتالم وستائل وتستاعد ، للمتواطنين أنشتطتها لشترح العامة العالقات

 إلتى الجمهتور آراء بتوصتيل المختصتون هتؤالء ويقتوم ، المختلفتة الحكوميتة المؤسستات
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 وذلتك االنتخابيتة الحمتالت فتي ةللمستاهم العامتة العالقتات توظيتف ويتتم ،  المؤسستات

 ..الناخبين إلى المرشحين رسائل لتوصيل

   تستهيل فتي هامتاً  دوراً  العامتة العالقتات أخصتائيو يلعتب : التعل يم  ج ال ف 

، اإلعالم ووسائل والمشرعين اإلدارة مجالس مع والتعامل واآلباء، المعلمين بين االتصال

 أو المتدارس بتين والعالقتات والتدولي المحلتي المجتمتع متع وتقتوم بتوثيتق العالقتات 

 . المدارس أو الجامعات بهذه التحاقهم  المتوقع والطالب الجامعات

  ذويهم ومع المرضى مع العامة العالقات تتعامل : الصحية الخد ات  جال ف ، 

 فيهتا أصتبحت التتي البلتدان بعتل وفتي ، التتأمين وشتركات والممرضتات األطبتاء ومتع

 المستشفيات تنافس ظل في المرضى استقطاب يستهدف ، تجارياً  الً مجا الصحية الخدمات

 استتقطاب فتي هامتاً  دوراً  العامتة للعالقتات فتإن ؛ األردن فتي الحتال هتو وكمتا . الخاصتة

 .. تقدمها التي الخدمات بأهمية الناس وإقناع المرضى من الزبائن

  غير جمعياتوال المؤسسات من العديد هنا  : الربحية غير المنظمات  جال ف 

 ورعايتة ، المستتهلك وحمايتة ، البيئتة حمايتة وجمعيتات ، األحمتر الهتالل مثتل الربحيتة

 تكوين إلى المنظمات هذه مثل في العامة العالقات وتهدف ، الخيرية والجمعيات المعوقين

 قبتل متن ، ودعمهتا لهتا تبرعتات علتى والحصتول بها، الثقة ، وزرع عنها مشرقة صورة

 .بأنشطتها التطوع على ناسال وحث ،الجمهور

  النقابات من العديد هنا : االحترافية  والجمعيات  والروابط  النقابات  جال  ف 

 العديتد وهنتا  ، وغيرهتا والعمتال والصيادلة واألطباء المحامين نقابات مثل المتخصصة

 وتهدف ، وغيرهم والفنانين الكتاب وروابط ، الجامعات خريجي روابط مثل الروابط من

 عن والمعلومات باألخبار أعضائها تزويد إلى االحترافية الروابط هذه في العامة العالقات

 ، لمؤتمراتها والتخطيط الروابط هذه مجال في  المنتسبين عدد زيادة إلى وتعمل روابطهم

 .اإلعالم وسائل مع والتعامل الحكومة قرارات على والتأثير

 متن المشتاهير لصالح هاماً  دوراً  امةالع العالقات اختصاصيو يلعب : الم اهير 

 علتى دومتاً  يحرصتون والتذين ، والرياضتيين الفنتانين

 فتإن ولتذا ، الجمتاهير لتدى المشترقة صتورتهم استتمرار

 اإلعتالم وستائل ت طيتة علتى يُركتز  دوراالختصاصتيين

 الت طيتات متن حمتايتهم على ويعملون ، اإليجابية لزبائنهم

 (14السلبية  ) اإلعالمية

 

 : ااعالم ووسائ  العا ة قاتالعال

 الوستائل أهتم متن هتي اإلعتالم وستائل إن                

،  العامتة العالقتات اخصتائيو معهتا يتعامتل التتي االتصتالية

 فتي يرغتب العامتة العالقتات أخصتائي كتان إذا وخاصتة

 لالتعامت أستاليب فهتم إلتى اإلعالم وسائل مع ولذا يحتاج التعامل ، الجماهير إلى الوصول
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 العالقتات يكتون أخصتائي أن اإلعتالم وستائل متع التعامل تحكم التي القواعد وأول . معها

 الذين اإلعالم يعرف من هم األشخاص في مؤسسات أن ويجب ، إجاباته في أميناً  ، العامة

 هي ما ويعرف ، وصادقاً  موضوعياً  يكون أن ويجب ، المعلومات أو األخبار إليهم يرسل

 اإلشتهار أجتل متن يصنعها أو الفرص يست ل أن ويستطيع ، اإلعالميين تهم التي األخبار

المؤسستة  عتن واإلشتهار . شوارتز يرى . كما  محدودة غير الفرص ، وهذه مؤسسته عن

  : (15شقين) ذو

 ، الخدمات نشرها عن -ثانيا و المنتجات عن والمعلومات األخبار نشر-أوال    

 عن محبباً  انطباعاً  يخلق ذلك فإن الجمهور لدى عاً مسمو اإلشهار صوت كان وإذا          

 . األخبتار استت الل لمهمتته الستبل أفضتل أن العامتة العالقتات أخصائي  ويجد  المؤسسة،

 الترقيات الشركة، أو ، للمصنع جديدة تجهيزات ، جديدة أقسام افتتاح :أخبار هنا  ودائماً 

 المناستبات فتي والتحتدث النتدوات، فتي المشتاركة ، التقاعتد إلتى اإلحالتة أو والتعيينتات،

 وتمويتل التبرعتات ، النشترات إصتدار ، والستنوية الستنوية ربتع التقتارير إصتدار العامة،

 يمكن كما ، إنسانية أو ثقافية أو علمية بأنشطة الخاصة الجوائز إصدار ، الخيرية البرامج

 الرياضتية اريتاتوالمب الترحالت مثتل ذاتهتا للمؤسستة االجتماعيتة األنشتطة عتن األخبتار

 ، رياضتية أو ثقافيتة أو علميتة أنشتطة فتي المؤسستة أعضتاء تفتوق عتن األخبتار وكتذلك

 للمؤسسة والزيارات الخارجية والبعثات التدريبية والدورات التطوير برامج عن واألخبار

. 

 

   : ااعالن واستخدام العا ة العالقات

 لتكون  العامة العالقات توظفها التي ائلالوس من هامة وسيلة اإلعالنات تشكل              

  اإلدارة تبتادر التتي العامتة العالقتات حملة تنفيذ ظروف في أو ، الترويج لحمالت مرافقة

 .  تنفيذها في

 ستيمون ريمونتد يترى وكمتا.  أهتدافها بعتل  العامتة للعالقتات اإلعتالن يحقتق            

Raymond Simon  العامتة العالقتات عمليتة في تصاليةا كوسيلة اإلعالن استخدام بأن 

 عتادة يستمى اإلعتالن هتذا ومثل أفضل لفهمها . لتحقيق ولكن المؤسسة منتجات لبيع ليس

 عن لإلعالن مرافقاً  أو منفرداً  يتم وقد . مؤسسيا إعالنا أو  Public Service عامة خدمة

 أو ، لمنظمتةا لتستويق العامتة للعالقتات حمتالت فتي اإلعتالن استتخدام ويتتم ،  الستلعة

 فهتم تحقيتق إلتى تهتدف خاصتة رستائل لتوصتيل أو ، نشتاطاتها متن محددة أوجه لتوضيح

 (17الجمهور . ) قبل من واضح

 

  : العا ة العالقات دجمهو

 ..خارجي وآخر داخلي رجمهو : انرجمهو العامة للعالقات      

 المؤسستة ظفيمتو متع ال داخل  دالجمه ومجال  في العامة العالقات أختصاصيو ويتعامل

 ، ورلستائهم المستتخدمين بتين الثقتة بتذور زرع علتى ويحرصتون ، إليهتا ينتمتون التتي
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،  الصحيحة بالمعلومات بتزويدهم ويتم  ذلك ، مؤسستهم إلى انتمائهم زيادة على ويعملون

 .بينهم فيما االجتماعية الصالت توثيق على تساعدهم بأنشطة والقيام

فتي وستطه  المؤسستة تعتي  التذي الجمهتور هتو ةلعامتا للعالقتات الخ ادج  دلجمه واو

 ، والمصتالح االهتمامتات ومتنتوع واستع جمهتور فهو ولذا ، اإلعالم وسائل معه وتتعامل

 فتي العامتة العالقتات مستئوليات اخصتائي  فتإن المنافسة، ولذا من يخلو ال جو في ويعي 

 . اونشاطاته المؤسسة أهداف بطبيعة وترتبط كبيرة تكون المجال هذا

 

 

 : العلمية وال حوث وااعالن العا ة العالقات

 

 التعترف األساستية خبرائهتا وظائف ومن العامة العالقات اختصاصات  من أن إلى أشرنا

 السابق في هذا وكان ، الجمهور اتجاهات على والتعرف وتفسيرها الجمهور حاجات على

 علتى يعتمتد ال   إلداريتةا القترارات اتختاذ  كتان إذ ، شخصتية اجتهتادات علتى بنتاء يتتم

 . التطبيقية البحوث

 حاجتة هنتا  أصتبح الشتركات بتين المنافسة ازدياد ومع ، البحث مناهج وسائل تقدم ومع 

 أستس على وتفسيرها واقعي بأسلوب الجمهور واتجاهات حاجات على التعرف إلى ماسة

  العامتة قتاتالعال مجتالي فتي التطبيقيتة البحتوث علتى االعتمتاد ازداد وهكتذا ، علميتة

 وكتذلك ، وآرائهتم واتجاهتاتهم الجمهتور حاجتات حتول البيانتات لجمتع وذلتك ،واإلعتالن

 أن يمكن التي المشكالت لتحديد مبكر تحدير كنظام تعمل بحيث للرقابة كأداة  الستخدامها

 أي متع نفستها / تكي تف أن اإلدارة بإمكتان يكتون بحيتث ، حتدوثها قبتل اإلدارة تواجههتا

 علتى المؤسستة تواجته أن يمكتن مشكالت أي مع أو ، المجتمع في تطرأ أن يمكن ت يرات

،  وتقييمهتا للمؤسستة العامتة العالقتات أنشتطة  وقيتاس ولوصتف ،البعيتد أو القصير المدى

 وفعالية وحجم نوعية على والتعرف مستقبالً، العامة العالقات لبرمجة اإلرشادات ولتوفير

 للمؤسستة االجتماعي المظهر ، وقياس  المؤسسة يف والخارجي الداخلي االتصال رسائل

 البحتـث وتشتجيع ، البيئتة خدمتة مثتل االجتماعيتة أعمالهتا بترامج صتدى علتى والتعرف، 

التخ  ، الخيريتة للجمعيتات التبرعتات و، المجتمتـع يـتـف خاصتة فئـتـات العلمتـي، ورعايـتـة

(..19 ) 

 البحتث بقواعتد معرفته فإن ولذا ؛ المعلومات عن العامة العالقات ألخصائي إذن  غنى ال

 خاللته متن يستتطيع كي وذلك ، ضرورية العلمي البحث وأدوات مناهج واستخدام العلمي

 التداخلي المؤسستة جمهتور حتول المؤسستة فتي القترار لصتناع المعلومتات أفضتل إعطتاء

 فتي إدارة أي تواجته التتي والمشكالت  األسئلة على اإلجابة يمكنها فالبحوث . والخارجي

 يقتدم أن يمكنته كباحتث متاهراً  العامتة العالقتات أخصتائي يكتون متا وبمقتدار .مؤسستة أي

 . إلدارته والنصائح والمقترحات اآلراء أفضل
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 الثان  ع ر الفص 

 

 ااعال   العم  ف   ؤثرات

 والمهنية واالجتماعية واالقتصا ية الاياسية القيو 
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 الثان  ع ر الفص 

 

 ااعال   العم  ف   ؤثرات

 الاياسية القيو 

 واالجتماعية واالقتصا ية

 والمهنية
 

ومن  – عامة الثالث العالم دول تدر     

 متن لإلعتالم متا - العربيتة بينهتا التدول

 ، العتام الترأي تشتكيل في سياسية أهمية

 النتاس تنتوير خالل من ، وثقافية االقتصادي والتنشيط التنمية خطط تدعيم في واقتصادية

 أنمتاط أشتكال علتى بتأثيرها واجتماعية ، والثقافة المعرفة من ةجديد آفاق على واطالعهم

 ملكيتة ختالل متن - مباشترة ستيطرة تستيطر الدول هذه فإن لذا . السائدة االجتماعية الحياة

 األنبتاء ووكاالت والتلفزيون اإلذاعة على العديد من مؤسسات  – االتصال وسائل وإدارة

متن إذاعتات  الجمتاهيري االتصتال بوستائل يتعلتق متا كتل علتى تستيطر أخرى دول وفي ،

  . أنباء ووكاالت وإعالن نشر ودور وصحف

قتدرتها  والمجتمتع والجماعتة الفترد علتى وتأثيرهتا اإلعالمية الوسائل لطبيعة ةً  ونظرا    

 تجتد اإلعالميتة المؤسستات فتإن الحدود اإلقليميتة ، وعبر على اختراق الحواجز السياسية

  . أنشطتها على تؤثر التي والض وط وابحوالك القيود من أنواعاً 

 السياستية أوجههتا بكتل بهتا تحتيط التتي بالبيئتة تتتأثر منظمتات هي اإلعالمية والمؤسسات

  . والثقافية واالجتماعية واالقتصادية

 ، وكوابح قيود إلى - كثيرة أحوال في - تخضع اإلعالمية المؤسسات أن نجد وهكذا        

 سياستية وقانونيتة  كالدولتة، واجتماعيتة ، أخترى مؤسستات قبتل متن تمتارس ، وضت وط

 إدارة علتى الضت وط هتذه وضتع فتي الستبب ويكمتن . كالشتركات واقتصتادية ، كالمجتمع

 التذي التدور أهميتة تتدر  الضتاغطة الجهتات ألن اإلعالميتة واإلعالميتين ، المؤسستات

 دائمتة محاولتة هنتا  نفتإ ولتذا . المجتمتع فتي الكبيتر وتأثيرهتا اإلعتالم وسائــتـل تمارسته

 الستيطرة درجتة تختلتف وقتد ، المجتمعتات جميتع فتي ونشترها المعلومتات علتى للستيطرة

 والكتوابح القيتود بعتل وضتع ضترورة علتى جميعتا تلتقتي أنهتا إال ، أستلوبها أو وشتكلها

  . اإلعالمية المؤسسات على الض وط وممارسة

  

الصتحافة والبتث  وخاصتة - عالمتياإل للعمتل قتوانين وضتع فتي التدول معظتم تلتقي وتكاد

 مثتل وتتؤثر . اإلعالمتي للعمل المنظمة واللوائح المطبوعات قوانين خالل من - الفضائي
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 طبيعتة علتى تتؤثر فهتي . مباشتر وغيتر مباشراً  تأثيراً  المؤسسات إدارة على القوانين هذه

 القرار اتخاذ وعلى ذاتها، النشر عملية وعلى التوظيف، على تؤثر كما اإلعالمية الرسالة

.  

 أداء على تمارس التي والض ط السيطرة أشكال توضيح إلى الفصل هذا ويهدف           

 متن إداريتة عمليتة وهتو - القترار اتختاذ علتى بالتتالي تتؤثر والتتي اإلعالميتة المؤسستات

  . ةاإلعالمي بالرسالة يتعلق تحريرياً  أم بحتاً  إدارياً  القرار هذا كان سواء - األولى الدرجة

 مفروضتة قانونيتة قيتوداً  لتشتمل اإلعالميتة المؤسستات أداء على المؤثرات أشكال وتتنوع

 داخليتة ضت ط وعوامتل ، واقتصتادية ، واجتماعيتة سياستية، وكتوابح المؤسستات، علتى

 كلهتا األنمتاط هتذه،  وكوادرهتا التنظيميتة بنيتهتا حيتث متن ذاتهتا المؤسستة بطبيعتة ترتبط

  : العناوين من مجموعة تحت نناقشها سوف

  . المباشر واإلشراف وسحبه الترخيص منح في الدولة حق .1

 هتو المالتك أكتان ستواء بهتا اإلعتالم وسائل مالك تحكم خالل من االقتصادية السيطرة .2

  . اإلدارة في المعلن تأثير خالل من وكذلك األفراد أو الدولة

  . لإلعالم المنظمة واللوائح القوانين .3

  . االجتماعية الض وط .4

  . الخارجية السياسية الض وط .5

  .ونقابية سياسية وتنظيمات وجماعات فكرية منتديات من المحلية الض ط جماعات .6

  . ذاتها اإلعالمية المؤسسة داخل من ض وط .7

   

 يمكتن متا كتل األشتكال هتذه ليست

 علتى ضت ط عوامتل يستبب أن

 ولكنهتتا اإلعالميتتة، المؤسستتة

 ما بلد في وجدت إن وهي .أبرزها

 يعني ال فهذا ، العربية ألقطارا من

 األقطتار كل في تواجدها ضرورة

 أشتكال بعتل نجتد قتد أننتا ذلتك .

سائدة بشكل الفت لالنتباه  السيطرة

 بلتد في نجدها ال ولكننا ما بلد في 

 .آخر 

 نتعرف سوف فإننا عام ةي  وبشكل 

م والكوابح الض وط هذه على  ونقدِّ

  . مختلفة عربية أقطار من نماذج
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 : الم اشر وااشرا  وسح ه الترخيص  نح ف  الدولة ح  : أوال
 

 جميتع فتي الدولتة تمتلتك          

 وزارات عبتر العربيتة األقطتار

 التترخيص متنح في حقها اإلعالم

 اإلعالميتتة للمؤسستتات وستتحبه

 ومؤسسات الصحفية كالمؤسسات

 يوجتد ال بينمتا .والنشتر الطباعتة

 األوروبيتة التدول متن كثيتر فتي

 .أصالً  لإلعالم وزارة يكيةواألمر

 التدول جميتع وتشتترط           

 أو صتحيفة إلصتدار - العربيتة

 علتى الحصتول ( اإلعالميتة المؤسستة متالكي ) الناشترين متن - إعالميتة مؤسستة تأستيس

  . اإلعالمية المؤسسة إنشاء أو الصحيفة هذه مثل إلصدار اإلعالم وزارة من ترخيص

 الثتاني الفصتل متن الثانيتة فالمادة . للناشرين خاصة اصفاتمو يشترط القانون فإن وعادة

 مطبعتة فتتح شتخص ألي يجتوز ال « : أنه على ينص اإلمارات لدولة المطبوعات لقانون

 إدارة إلى الترخيص طلب يقدم .. القانون هذا أحكام وفق بذلك ترخيص على حصل إذا إال

  » .. بالوزارة والنشر والمطبوعات االستعالمات

 الدوريتة والمنشتورات الصتحف إصتدار ذاتته القتانون متن الرابتع الفصتل يتنظم كوكتذل

  . األنباء ووكاالت

 بذلك ترخيص على الحصول بعد إال صحيفة إصدار يجوز ال«  أنه على (24مادة ) تنص

  .  »القانون هذا أحكام وفق

 فتي عمتللل الكاتتب أو المحترر فتي تتوافر أن يجب التي الشروط على (28المادة ) وتنص

  . صحيفة أية

 قطتر فتي الصتحافة تنظتيم بشتأن 1979لستنة  (8رقتم ) والنشر المطبوعات قانون وينص

 كتابي ترخيص على الحصول قطر في صحفية مطبوعة إصدار في يشترط : «  أنه على

 يجتب التتي الشتروط على« : )9المادة ) وتنص . (2)مادة»  اإلعالم وزير من بإصدارها

 وحتتى عشترة الحاديتة متن المتواد تتنص وكتذلك الصتحفية مطبوعتةال صتاحب في توفرها

 .»التحرير ورئيس الصحفي عمل في توفرها يجب التي الشروط على عشرة الرابعة

 ستلطة بشتأن 1980لستنة  148رقم  المصري القانون ( من15و14المادتين ) فإن وكذلك

 الحصتول يتتم الصتحيفة إلصتدار ترخيص على الحصول ضرورة على نصتا ، الصحافة

  . للصحافة األعلى المجلس من عليه
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 (10ورقم ) (9رقم ) المادتان تنص1972لسنة  76رقم  الليبي الصحافة قانون وفي        

 بتوزارة الصتحافة دائترة متن تترخيص علتى للحصتول تتوافر أن يجب التي الشروط على

  . اإلعالم

/  2/ 23بتاريتـخ  (65رقم ) بقرار الصادر السعودي والنشر المطبوعات نظام فإن وكذلك

 الصحف إصدار شروط على (28والمادة ) (27والمادة ) (26المادة ) في يحدد هـ 1402

 فقتد1993عتام  الصتادر للمطبوعتات أردنتي قانون أحدث وأما السعودية العربية بالمملكة

 نصتت وكتذلك المطبوعة تحرير لرئيس الواجبة الشروط على (14، 13المادت ان ) نص ت

 .المتخصصة للمطبوعة التحرير رئيس في توفرها الواجب الشروط على (15ة )الماد

 فتي حقيقتة ، اإلعالميتة المؤسستات إدارة علتى الترخيص حق مالك تأثير ويكمن           

 الستالفة القتوانين إن .التترخيص حتق مالتك يمارسته أن يمكتن التذي عليهتا الض ط إمكانية

 القترارات متن كثيترا فإن ثم ومن .سحبه حق خيصالتر مانحي أعطت استثناء دون الذكر

 اعتبتار وفتي تتختذ - بالنشتر يتعلتق متا وخاصة اإلعالمية المؤسسات إدارات تتخذها التي

 مؤسستات إن . المؤسستة تهتدد أن يمكتن التتي التترخيص ستحب قوة من الخوف أصحابها

 عانتت العربي الوطن في كثيرة إعالمية

 يصترخ بسحب الممنوحة القوة هذه من

  . الدولة قبل من الصحفية المؤسسات

 أو اإلعتالم وزارات وتقتوم            

 دائترة مثتل (بالرقابتة المختصتة الجهتات

 بمتابعتتة  )األردن فتتي المطبوعتتات

 تنشتره متا ورصتد الصتحفية المؤسستات

 للسياستة مخالفتات  اعتبتاره يمكتن ممتا

 ستتحب قتترارات وتكتتون ، العامتتة

  . المطبوعات لقوانين اإلعالمية المؤسسة  اتمخالف درجة على بناء الترخيص

 كانت سواء النشر لوسائل وملكيتها المباشر إشرافها في يكمن الدولة لتأثير اآلخر والوجه

ملكيتهتا للعديتد  فتي العربيتة التدول جميع تلتقي وتكاد صحافة، أم  أم مرئية مسموعة إذاعة

 الصحف أيضاً  تمتلك الدول وبعل ، األنباء ووكاالت والتليفزيون اإلذاعة من مؤسسات 

  . والتوزيع واإلعالن النشر ودور

 فالدولتة ، المؤسستات تلتك إدارة الملكيتة علتى لهتذه المباشتر التتأثير يخفى وال               

 التي وهي ، اإلعالمية سياستها بوضع تقوم التي وهي المديرين بتعيين تقوم التي هي مثال

 وإمكانيتة المتوظفين  علتى  بالضت ط اإلدارة علتى الدولتة وتتؤثر   . ميزانيتهتا تحتدد

  .وظائفهم في استمرارهم

 يترتبط وحيث ، آخر إلى مكان من اليوم العربي الوطن في اإلعالمية الكفاءات وتنتقل    

 لهتؤالء الالزمتة واإلقامتات التأشتيرات مثتل خاصتة بتإجراءات الكفتاءات هتذه تشت يل

 ضت ط ويتمثتل.الشتقيقة العربيتة اإلعالمية المؤسسات في للعمل يتعاقدون الذين الموظفين
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 ممتا ، بذلك التهديد أو ، مثالً  إقاماتهم بإل اء ، الوافدة الكوادر على المؤسسات على الدولة

 إنتتاجهم طبيعتة علتى بالتتالي ، ويتؤثر الوافتدين لإلعالميتين تهديتد )غيترمعلن(  أداة يظتل

  .معهم التعامل في اإلدارة أسلوب وعلى

.  

  : ااعالم وسائ  وا تالك ااعالن خالل  ش االقتصا ية الايطر  : ثانياا 
                  

 مضتمون علتى ستيطرتهم لهتم األميركية اإلعالم وسائل يمتلكون الناس من حفنة كان إذا 

ويشتاهدونه  يستمعونه ومتا األمريكيتون يقترأه متا علتى الهتام تتأثيرهم  ولهم اإلعالم وسائل

 المالتك أكان سواء التأثير نفس يمتلكون العربية البلدان في اإلعالم وسائل كيمال فإن (1)

 عتدة ختالل متن وإدارتهتا المؤسستة التتأثيرعلى هتذا ويتنعكس . خاصتاً  قطاعتاً  أو حكوميتاً 

  : أشكال

 هتو أكتان ستواء بتوجيههتا ويقتوم وأهدافها سياستها اإلعالمية المؤسسة مالك يقرر -أ

  . ال أم مديرها

 - مستئولياتهم وتحديتد المتوظفين بتعيتين اإلعالميتة المؤسستة مالك يقوم أن كنيم -ب

 التوالء هتو األساسي المقياس كان وإذا - ال أم المسئولية لتحمل مقدرتهم عن النظر ب ل

 .المؤسسة فعالية على  سيؤثر ذلك ، فإن الكفاءة ال والثقة

 المتدير أو العتام المتدير هتو يكتن لتم لتو حتتى - اإلعالميتة المؤسستة مالتك يتتدخل -ج

 . اإلعالمية المؤسسة مدير مع تتعارض قد التي القرارات بإصدار التنفيذي

 إدارتهتا وفعاليتة نشتاطها علتى يتؤثر ممتا ميزانيتهتا اإلعالمية المؤسسة مالك يحدد -د

  .اإلداري أو التحريري بوجهيها

 المؤسستة علتى المؤسستة يفت األخترى االقتص ا ية والعوا    الميزانية وتؤثر              

  : أوجه عدة خالل من مباشراً  تأثيراً 

 تشتتر  التتي المصتورة أو األخباريتة األنبتاء وكتاالت عتدد الميزانية حجم يحدد -1

 يمكن التي األخبار كمية تحديد إلى يؤدي وهذا الخارجيين، المراسلين وعدد المؤسسة فيها

 بالتتالي يتؤثر وهتذا  اشتتراكاتها، عتدد ختالل متن وذلك ، اإلذاعة أو الصحيفة تستقبلها أن

 نوعيتة علتى ويتؤثر للجمهتور، تقدمته فيمتا التحريتر إدارة أمتام المتاحتة االختيتارات علتى

 .تقدمها التي الخدمة

 ، المؤسستة لقيتادة المؤهل الكادر اختيار ونوعية عدد علــى الميزانية يؤثرحجم -2

 المتاحة مرتباتهم ألن أقل فاءاتك ذوي ةي  أناس اختيار إلى يؤدي قد الميزانية حجم فص ر

 كفتاءة علتى يتنعكس بتدوره وهتذا ،ماليتة متوارد تتوفر لعتدم الكتافي العتدد يعتي ن ال وقد أقل

  . (2ذاته ) العمل

 فحجتم ، اإلعالميتة الرستائل نشتر حجتم متع طرديتاً  تتأثيراً  الميزانيتة يتؤثرحجم -3

  صتفحات بنشتر يستمحو والتليفزيتون اإلذاعتة فتي أكثتر بتث ساعات بعدد يسمح الميزانية

  . والمجالت الجرائد في أكثر
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 العملية على بدوره اإلعالن ويؤثر

 اإلعالميتة المؤسستة فتي اإلداريتة

 واإلدارة التحريتر إدارة بوجهيهتا

  . األعمال( )إدارة التنظيمية

 عتام بشتكل الثالتث العالم دول وفي

 المرئية اإلذاعة في اإلعالن مازال

 ئتداً عا إال يشتكل ال  والمستموعة

 للمؤسستات الماليتة البنيتة متن قليالً 

 تتأثير فتإن ثتم ومتن .  (3اإلذاعية)

 ولكتن . يتذكر يكاد ال عليها المعلن

 المملوكتة الصتحافة إلتى انتقلنتا لتو

 يؤثر أن يمكن الصحيفة عوائد من أساسياً  جزءاً  يشكل الذي اإلعالن فإن األفراد، قبل من

 علتى بتدورها تتؤثر ، التتي الصتحيفة ميزانيتة علتىو ، التحريتر إدارة علتى مباشتراً  تأثيراً 

  . التنظيمية اإلدارة

 تعطينتا أن يمكتن المهتاجرة العربيتة الصتحافة أو ، اللبنانية العربية الصحافة إلى نظرة إنَّ 

 التذي تتأثيره وكتذلك ، السياسي اتجاهها وعلى الصحيفة إدارة على المعلن تأثير عن فكرة

 عقودهم. إل اء أو محررين يينتع أجل من الض ط شكل يأخذ قد

 

  : لإلعالم المنظمة واللوائح القوانيش :ثالثاا 
            

 تكتاد وبينمتا .آختر إلتى عربتي بلتد متن لإلعتالم المنظمتة واللتوائح القوانين أشكال تختلف 

 أحيانتاً  يشتمل مفهومهتا أن إال بالصتحافة خاصتة قتوانين تشتريع علتى العربية الدول تجمع

 ناحيتة ومتن ومطبتوع، مستموع متن النشر أشكال وجميع ، والمرئية مسموعةال االذاعتين

 المحليتة، األنبتاء ووكاالت والتليفزيون اإلذاعة على تنطبق تكاد ال اللوائح هذه فإن عملية

 .الحيوية اإلعالمية الوسائل هذه على المباشرة الحكومية للسيطرة وذلك

 واللوائح بالقوانين صلة ذو وسحبه الترخيص حمن في الدولة حق بأن هنا التنويه يفوتنا وال

 .لإلعالم المنظمة

 البلدان في المختلفة المطبوعات قوانين مثل الصحفية القوانين  عن الحديث ويمكننا         

 والمهنيتة الصتحفية واالتحتادات النقابتات لتوائح مثتل للمهنتة المنظمتة واللتوائح العربيتة،

 .اإلعالمي الشرف ومواثيق المختلفة

 تتؤثر - والمطبوعتات الصتحافة قتوانين وبخاصتة - لإلعتالم المنظمتة القتوانين إن        

 التتحكم متن أنماطتاً  القتوانين تلتك  وتقتدم اإلعالميتة، المؤسستات إدارة علتى مباشراً  تأثيراً 

  :خالل من باإلدارة
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 بترئيس يتعلتق فيمتا خاصتة وشتروط الصتحيفة، بمالتك يتعلتق فيمتا معينة شروط وضع أ(

  .الصحيفة في للعمل الكاتب أو للمحرر الترخيص وشروط لتحريرا

ومتادة  الصتحيفة مالتك فتي الالزمتة الشتروط علتى اإلمتارات قتانون (متن25متادة ) وتنص

 على تنص (28ومادة) المسئول والمحرر التحرير رئيس في الالزمة الشروط على (27)

  .الصحيفة في بالعمل كاتب أو محرر ألي الترخيص شروط

وقتانون  الصتحفي شتروط علتى تتنص (5المتادة ) فتإن 1973لعتام  األردنتي القتانون متاوأ

 نقابتة فتي التواردة بالشتروط التعريتف وتتربط الصتحفي تعترف )2المتادة ) فتإن1993

  .األردنيين الصحفيين

 السادستة والمتادة الصتحيفة مالتك شتروط علتى الخامستة المتادة فتي الليبتي القتانون وينص

الصتحف  يـــتـف التحريتـر ورلستاء اإلدارة مجلتس ومواصتفات تمتؤهال علتى والستابعة

(4).  

 وإال لهتا، التعترض عتدم في بااللتزام الصحيفة تطالب والتي النشر محظورات تحديد ب(

  .الترخيص سحب أو التوقيف ضمنها من يكون قد والتي للعقوبات سيعرضها ذلك  فإن

 فتإن المثتال ستبيل فعلتى العربيتة، تالمطبوعتا قتوانين جميتع علتى هتذا وينطبتق           

 متادة عشترة ستت علتى يشتمل العربية اإلمارات في المطبوعات قانون من السابع الفصل

 من (92المادة ) وكذلك نشرها المحظور المسائل على تنص )85مادة ) (إلى70مادة ) من

 يتةجمهور فتي الصتحافة ستلطة بشتأن 1980لستنة  (148رقتم ) للقتانون التنفيذيتة الالئحتة

  .العربية مصر

 أن يمكتن ال القضتايا متن كثيترا أن فتي الجانتب هتذا قبتل متن يمارس الذي الض ط ويكمن

 تجريحاً، اعتباره يمكن ما أو .موضوعياً  نقداً  يكون أن يمكن ما بين فاصالً  حداً  فيها نضع

 بالنشتر، يتعلتق فيمتا اإلدارة على وض ط تهديد عامل تقف المحظورات هذه مثل فإن ،لذا

ع عليه ينص الذي القصد سوء أن خاصةو  بها نقيس موضوعية موازين هنا  ليس المشرِّ

اإلعتالم  وزارات فتي الرقابتة أجهتزة لتقتدير متروكتاً  األمتر ويظتل عدمته، متن القصد سوء

(5)  

  .اإلعالمية المؤسسات في اإلداري التنظيم أشكال بعل تحديد جـ(

 هياكلهتا مصتر فتي الصحافة سلطة بشأن1980  لسنة 148رقم  القانون حدد                

 الصحفية للمؤسسة العمومية الجمعية تشكيل على تنص (29فالمادة )  اإلدارية، التنظيمية

 عضتواً  عشترين الشتورى مجلتس يعتين وبحيتث عضتواً  وثالثين بخمسة وتحددهم القومية

 مؤسستةبال واإلداريتين والعمتال الصتحفيين يمثلتون عضتواً  عشتر خمستة انتختاب ويتتم

  .فئة كل من أعضاء خمسة بواقع السري باالقتراع انتخابهم يتم الصحفية
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 علتتتى (30المتتتادة ) وتتتتنص    

 ضمن ومن الجمعية تلك اختصاصات

 السياستة إيقترار االختصاصتات هتذه

 والنظر للمؤسسة والمالية االقتصادية

 تصتفية أو الجديتدة المشتروعات فتي

متادة  فتإن وكتذلك قائمتة، مشتروعات

 إدارة مجلس تشكيل على تنص (31)

متتن   القوميتتة الصتتحفية المؤسستتة

 مجلتس ورئتيس عضواً، عشر خمسة

 ستتة الشتورى مجلتس يختاره اإلدارة

 انتخابهم ، يتم  بالمؤسسة العاملين من

 يمثلتتون بحيتتث الستتري بتتاالقتراع

 الشتورى مجلتس يختتارهم أعضتاء وثمانية .والعمال واالداريين الصحفيين الثالث الفئات

  . الصحفية المؤسسة ذات من األقل على أعضاء أربعة بينهم من يكون أن ىعل

 الصتحف متن صتحيفة لكتل للتحريتر مجلتس تشتكيل علتى (32متادة ) وتنص                

 مجلتس يختتاره التذي التحريتر رئتيس ويرأسته،  األقتل علتى أعضتاء خمستة متن القوميتة

 لقيتادة خاصتاً  إداريتاً  شتكيالً ت تضتمن المصتري المش ترع لتدى المتواد وهتذه .الشتورى

 يكتون قيتادة عليهتا يفترض فإنته آختر جانتب ومتن جانتب، متن هتذا .اإلعالميتة المؤسسات

 التحريتر ورئتيس اإلدارة مجالس وأغلبية العمومية الجمعية أغلبية أن إذ  للسلطة، واللها

 توجيهتات متع منستجمة قراراتهتا تكتون وستوف الشتورى مجلتس قبتل متن جميعهتا تعتين

  .(6الشورى) مجلس

 اإلعتالم وزارة والتنظتيم 1975لسنة  12رقم  الوزراء مجلس قرار صدر اإلمارات وفي

 ومستئوليات والتيلفزيتون لإلذاعتة التنظيمتي الهيكتل تتبتع يمكننتا القترار وبهتذا ، والثقافتة

 .فيهما اإلدارية والوحدات واألقسام المراقبات

 التي الشرف ومواثيق الصحفيين، نقابات تنظم التي تلك القوانين، من أخرى أشكال وهنا 

 نقابتة قتانون 1983لستنة  ( 1رقتم ) المؤقتت األردنتي فالقتانون .الصتحفيون بهتا يلتتزم

  .ومحظوراتها وآدابها المهنة مزاولة شروط ينظم الصحفيين

 

  :  االجتماعية والكوابح الضغوط :دابعاا 
أداء  فتي المتؤثرة العوامتل أكثتر هتو العمليتة علتى االجتماعيتة العوامتل تتأثير إن           

 حتتى بها يلتزمون اإلعالميين أذهان في تكمن اجتماعية قيم هنا  أن إذ ،مراوغة اإلعالم

 النظتام بطبيعتة المرتبطتة المباشرة االجتماعية الض وط وهنا  بها، يؤمنون ال كانوا وإن

 علتى القبليتة أو ريةاألست المجتامالت منطتق المثتال سبيل على يقبل الذي ذاته، االجتماعي
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 التوظيتف، عمليتات فتي الوضتوح كتل واضحاً  يكون قد هذا ومثل .مصلحة العمل  حساب

 أيضاً أو منعها . النشر عمليات في وكذلك

 التذي االجتم اع  بال ذوق نستميه أن يمكتن متا االجتماعيتة الكتوابح ضتمن ومتن           

 التتذوق فتإن آختر جانتب ومتن ب،جانت من هذا .الذوق بهذا التزاماً  المحررين على يفرض

 - اإلعالمية الرسائل من أنماطي  تذوق الجمهور على يفرض اإلعالمية للرسائل االجتماعي

 وتتذوق .آختر قتج تكتون قيمتته الفنيتة أكبتر  نمطتاً  يقبتل ال بينمتا - قيمتهتا عن النظر ب ل

 متن راً عنصت يشتكل متا وهتو ، الشتعبية وثقتافتهم االجتماعي كيانهم من جزء هو الجمهور

 ومتن .التذوق هـذا مثل مع لينسجم ض طاً  يواجه اإلعالمي إن .الجماهيرية عناصرالثقافة

 تكتون وال اجتماعيتة، بيئتة فتي أهميتة ذات تكتون قتد اإلعالميتة الرسائل من أنماطاً  فإن ثم

 العربيتة الجزيترة دول فتي الشتعبي الشتعر يمثتل المثتال، ستبيل على .أخرى بيئة في كذلك

 الجمهور هذا مثل نجد ال وقد المتذوقين، من الواسع جمهوره وله ، خاصة هميةأ ليبيا وفي

  .ومصر والعراق واألردن سوريا في

 سياق في يتم بينها والتنافس اإلعالمية المؤسسات عمل أن نضيف أن هنا ويمكن           

  تهومتطلبا المجتمع قيم مع فيه تنسجم أن إال اإلعالم وسائل تستطيع ال اجتماعي

 

 الخادجية : الاياسية الضغوط :خا ااا 

 
 إدارات علتى الدولتة داختل متن تمتارس أن يمكتن التتي السياستية الضت وط علتى عتالوة  

 وتختتلط السياستية العالقتات تتتداخل وحيتث العربتي التوطن وفتي اإلعالميتة، المؤسستات

 علتى تمتارس قتد متنوعتة ضت وطاً  فتإن متا، دولتة فتي المتؤثرة السياستية القتوى مراكتز

 ال ال التب وفتي أجنبيتة، أم عربيتة أكانتت ستواء أخرى دول قبل من اإلعالمية المؤسسات

 يظتل أنته إال ، الخارجيتة وزارات عبتر األغلتب فتي يكتون ، إذ مباشراً  الض ط هذا يكون

 السوري الدرامي للمسلسل العربية الدول عرض على تركيا احتجاج ذلك أمثلة ومن .قائماً 

 هتذا وفتي رمضتان بمناستبة 1996شتباط  شتهر فتي عترض لتذيوا » التتراب أختوة «

 القترن مطلتع فتي العترب ضتد العثمتانيين االتترا  اقترفته جيتوش لمتا كشتف المسلستل

 وأوقفتت الضت وط لهتذه الكويتت استتجابت أن االحتجاجتات هتذه نتيجتة وكتان العشترين،

 .عرضه

 التدول إلتى إستاءة بتريعت أن يمكتن متا نشتر  العربيتة المطبوعتات قوانين وتحظر           

 تتنص المتحتدة العربيتة اإلمتارات دولتة فتي المطبوعات قانون من (76فالمادة ) األخرى،

 :يلي ما على

 أخترى دولة أية أو إسالمية أو عربية دولة رئيس حق في عيباً  يتضمن ما نشر يجوز ال«

 العربيتة دالتبال وبتين الدولة بين العالقات صفو تعكير شأنه من ما نشر يحظر كما صديقة

 أن هتاجس تحتت ستيظل اإلعالمتي الصتحفي أن يعنتي . وهذا  »الصديقة أو اإلسالمية أو

 .الدول بين العالقات صفو تعكير تحت يندرج خارجية سياسة ألي نقد من مايكتبه
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 ختالل متن التدول ض ط يتم ما ال الب وفي

 رستائل ختالل ومتن رستمية، احتجاجتات

 تاالتصتاال خالل ومن المحرر، إلى توجه

 .الهاتفية

 واللتوم، التنبيته  الضت وط نتيجتة ويكتون

 متن الصتحيفة إيقتاف حتد إلى تصل وأحياناً 

  .دولتها قبل

 

 

 : المحلية الضغط جماعات :سا ساا 
  

 أو الفكريتة، المنتتديات مثتل متعتددة أشتكاال المحليتة الضت ط جماعتات تأختذ            

 منهتا.أقنيتة عتدة ختالل متن ض وطها مارسوت .الدينية الجماعات أو السياسية، التنظيمات

 ملكيتهتا ختالل متن أو ، نظرهتا وجهتات طرح خالل من المنافسة اإلعالم وسائل استخدام

  .اإلعالم لوسائل

 وتستتخدم الحترة، لآلراء المفتوحة والصفحات القراء بريد أحياناً  الجماعات هذه وتستخدم

 إلتى شتكاويها وإبتالغ اإلعتالم زاراتكتو المعنيتة بالجهتات باالتصتال آختر أستلوباً  أحيانتاً 

 أو المستاجد، منتابر تستتخدم وقتد التحريتر ورلستاء الصتحف متالكي إلتى أو المستئولين

 .منتدياتها

 ض طها فإن كبيرة إعالنية قدرة ذات اقتصادية قوة المحلية الض ط جماعات امتلكت وإذا

السياسية ، وتقوم  او الفكرية نظرها وجهات تفرض بحيث ذاته اإلعالن عبر يمرَّ  أن يمكن

 بمنع اإلعالن في وسائل اإلعالم التي تخالف وجهات نظرها .

 

 

  : اتها ااعال ية المؤساة  اخ   ش ضغوط :سابعاا 
       

 تمتارس التتي الداخليتة الضت وط تكمن 

 عنصتترين فتتي اإلدارة عمليتتة علتى

 وطبيعتة المؤسستة بنيتة  هما، رئيسيين

 علتى متاتأثيره ولهما اإلعالمي، العمل

 الرسائل نوعية وعلى العمل أداء طبيعة

 (منتجات(اإلعالمية
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  :المؤساة بنية أ(

 المؤسستة داختل أعضتائها تفاعتل ، وعلتى أدائهتا علتى المنظمتة تركيتب يتؤثر          

 عدمه أو الموظفين تجانس وطبيعة وكفاءته، البشري كادرها نوعية أن نجد إذ وخارجها،

 فتإن وكتذلك .التخ .. السياستي االتجتاه الجنستية، حيتث متن انسالتجت - المثتال ستبيل علتى 

 ، وتنظتيم المؤسستة أفتراد تحكتم التتي العالقتات وطبيعتة،  ذاتته المؤسستة تنظتيم أستلوب

 علتى التتأثير فتي هامتة عوامتل كلهتا  القيتادة، ونوعيتة والمرلوستين الرلستاء بين العالقة

 .اإلعالمية المؤسسة فعالية

 من نوع إلى يؤدي توتراً  يخلق أن يمكنه ما صحيفة في الجنسيات تالفخاومثالً ف           

 وعلتى كفاءتهتا علتى مباشراً  تأثيراً  هذا ويؤثر المؤسسة اإلعالمية ، في  الداخلي الصراع

 ،كتذلك عنهتا غنتى فتي هتي أعباء اإلدارة على تفرض المشاكالت هذه مثل أن إذ إدارتها،

   .عاتقها على الملقاة المسئوليات تنفيذ في كبيرا جهدا اإلدارة على توفر الكادر كفاءة فإن

 .اإلعالميتة المؤسستات فتي اإلدارة نمتط علتى المسئوليات وتحديد التنظيمي الشكل ويؤثر

 كانتت كلمتا ، العمتل انستياب مراعياً  المؤسسة في التنظيم وكان المسئوليات تحددت وكلما

 .أفضل اإلدارة نتائج

 

  :ااعال   العم  ط يعة  (

   Gate Keeper دورالم ربتل أولهما هنا هامين عنصرين عن نتحدث أن يمكننا           

 .المهنية االعتبارات وثانيهما اإلعالمية، المؤسسات في

  المغرب: 
 المعلومتات يديته بتين متن تمترُّ  الذي الشخص على يطلق إعالمي مصطلح الم ربل        

 ال يقتول أو نعتم يقتول فهتو .تنشتر كيتف يقتررو يستبعد أن يجب وما نشره يجب ما ويقرر

 األجنتدة وضتع/ األولويتات ترتيتب يستمى متا وهتو آخر دور   وله (7تصله ) التي للرسائل

Agenda Setting يترى وكمتا .عنته سيتحدثون ما للناس تحدد الصحافة أن يعني وهو 

 يتعلمتون النتاس فتإن Donald Shaw شتو ودونالد McCombs كومبس ما  ماكسويل

 وحول العامة، الشئون حول الحقيقية المعلومات فقط ليس الجماهيري االتصال وسائل من

 عليهتا تركتز التي الموضوعات هامة هي كم أيضاً  يتعلمون ولكنهم العالم، في يحدث ماذا

 .)8اإلعالم ) وسائل

 ويتضتح .اإلعالميتة الرستائل طبيعتة على كثيراً  تؤثران للم ربل المهمتين هاتين إن       

 علتى .والتليفزيتون اإلذاعتة وفتي الصتحافة فتي القرار اتخاذ على التأثير في الم ربل دور

 أن يمكن ما يقررون حيث الم ربل بدور الصحيفة في  األقسام رلساء يقوم المثال، سبيل

 تلك تعبر أن بعد للنشر المرشحة المواد التحرير لرئيس يقدمون ، بحيث ينشر أوال ينشر،

 وهنتا .محتدود الختيتار فرصتا التحريتر لترئيس ، ويقتدمون الخاصة هممصفات عبر المواد

 التتي اإلعالميتة الرستائل اختيتار بشتأن التحريتر إدارة قترار على للم ربل هام دور يكمن

 أو عقائدي أو سياسي اتجاه ذا الم ربل كان إذا تأثيره يزداد أن يمكن وهـذا .الناس ستصـل
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 مصالحه أو مصالح جماعتته ، مع يتعارض ما أو يخالفه ما كل فسيهمل معينة جنسية من

 أو داخليتة  صتفحات يأختذ بحيتث شتأنه متن التقليتل علتى الم ربتل ستيعمل األقتل علتى أو

 .قليلة أسطراً 

 

 المهنية االعت ادات : 

 النتاحيتين متناإلعالميتة  اإلداريتة القترارات علتى تتؤثر مهنيتة اعتبتارات هنتا           

  .التحرير وإدارة األعمال إدارة/التنظيمية اإلدارية

  والتوقيت والوقت بالمساحة تتمثل وهي عناصر عدة إلى االعتبارات هذه نقسم أن يمكن 

 .األنباء وكالة وخدمات

 

 : المااحة ]أ

 رستالة لنشتر المتاحتان والموقتع الفتراغ الصتحفي للعمتل بالنستبة المستاحة تعنتي          

 اإلعالمية الرسائل تحتاجها التي المساحات كل يرتوف باإلمكان ليس أنه حيث ما، إعالمية

 األقتل وتجاهتل األهتم اختيتار أحيانتاً  يستتدعى وذلك .أهميتها وتنوع كميتها لضخامة نظراً 

،  المتاحتة المستاحة لتناستب اإلعالميتة الرستالة اختصتار يستتدعى أخترى وأحيانتاً  أهميتة،

 الصتفحات فتي أهميتة أكثتر تبترتع التتي والمعلومتات األخبار كل تنشر أن يمكن ال وكذلك

 رئتيس اعتقتال إلتى أدت التتي القضتية تتابعوا قتد العترب القتراء ولعتل .األخيترة أو األولى

 خبتر نشتر حينما 1995عام  من األول كانون نهاية في المقدسية ( النهار جريدة ) تحرير

 عرفات ياسر تشبيه بخصوص المقدسة المدينة بطرير  ذيوذورس البطرير  تصريحات

 .داخلية صفحة في الخبر نشر وتم الخطاب بن عمرب

 فهتو التنظيمتي الجانتب أمتا .أستلفنا كمتا واضتح وهتو التحريتري جانبه له  المساحة فعامل

 أو متادي متردود ذات المتادة كانتت إذا المثتال ، ستبيل علتى .الصتفحات عدد بزيادة يرتبط

 .بزيادتها قرار إلى فستؤدي الصحفية المؤسسة على معنوي

 

 : الوقت ]   

 لإلذاعتة بالنستبة فالوقتت .متا إعالميتة رستالة إلذاعتة المتاح الزمني المدى به نعني        

 يعتمد المناسب الوقت فتخصيص للصحافة، بالنسبة المساحة مثل مثله والمرئية المسموعة

 اإلعالميتة الرستالة أهميتة حيتث متن التلفزيونيتة أو اإلذاعيتة المؤسسة إدارة قرارات على

 قتد وحجمهتا اإلعالميتة الرستالة أهميتة أن هتو اآلختر الجانتب ولكتن جانتب، هتذا مهاوحج

 فإن المثال ، سبيل على .المثبتة المحددة البرامج بشأن لإلدارة مسبقة قرارات على تؤثران

 مفتتوح وقتت وتخصتيص البترامج متن عتدد بال تاء قتراراً   يفرض قد الدولة لرئيس خطابا

 .الخطاب لهذا
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 : الميقات ]جـ

 الوقتت فتي اإلعالميتة الرسالة نشر أي .المالئم التوقيت اختيار هنا بالميقات نعني          

 فتإن األخترى الموضتوعات وأمتا طزاجتته ،  الخبتر نشتر مقتاييس أهتم فمتن لها، المناسب

 الثقافيتة أو السياستية فالمناستبات .فيته تصتدر التتي للمناستبة مالئمتاً  يكون أن يجب نشرها

 .المناسبة مع تتواقت مواد إعداد التحرير ارةإد على تفرض

 ستواء اإلعالميتة للرستائل المناستب التوقيتت أعينهتا وأمتام التحريرقراراتهتا إدارة وتتختذ

 .مسموعة أو مرئية أو مقروءة أكانت

 

 : األن اء وكاالت خد ات ]  

 إلتى ،مصتورة  ختدمات إلتى أخباريتة ،  ختدمات من األنباء وكاالت خدمات تتعدد         

  الرستائل حجتم ختالل متن اإلعالميتة اإلدارة علتى الضت ط عامتل ويكتون .فيلمية خدمات

 التتي هتي الختدمات هذه أن وحيث .اإلعالمية المؤسسات تستقبلها التي ونوعها اإلعالمية

 باألخبتار، يتعلتق فيمتا اإلعالميتة المؤسستة إدارة  أمتام اختيتارات متن متتاح هتو متا تقترر

 قراراتهتا ختالل متن ينشتر أوال ينشتر لما قيودا - ما حد إلى - تقدم هيف إذن .الخ ..الصور

 .مشتركيها إلى ترسلها التي المواد بشأن - كم ربل - األولية

 وخاصة اإلدارية، القرارات على تؤثر األمر نهاية في التي والكوابح القيود بعل هي هذه

 إلتى تصتل التتي المعلومات على مباشرة سيطرة لتشكل التحرير، إدارة بجانب يتعلق فيما

 .الجمهور

 ض وطاً  يُشكل بات وتوزيعها المعلومات إنتاج تقنية في الهائل النمو إن : التكنولوجيا ]هـ

 متع المستاواة قتدم علتى والمؤسستات الشتركات لتقتف يستتجد متا متابعتة أجتل متن هائلتة

 محلتي منافستة ستوق فتي المنافستة بإمكانهتا ويكتون التكنولوجيتا هذه تمتلك التي الشركات

كبير وخصوصاً مع دخول التلفزيون عالم المنافسة في مجال الفضائيات ،  ودولي وعربي

ومع دخول اإلنترنت الحياة اليومية ، ومما جعل اإلنترنت ساحة منافستة  لوستائل اإلعتالم 

 .المختلفة ، إذ نجد أن الصحف والفضائيات تتنافس في مواقعها اإللكترونية 

 

 المؤسسات إدارة على المؤثرات طبيعة نلخص أن (1رقم ) الشكل خالل من ويمكننا       

  .اإلعالمية
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 الثالث ع ر الفص 

 

 العرب  الوطش ف  وسائ  االتصال الجماهيري

 الصحافة العربية ووكاالت األن اء
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 الثالث ع ر لفص ا

 

 العرب  الوطش ف  يوسائ  االتصال الجماهير

 
 الصحافة العربية 

       

  Mass Media Communications الجماهيري اإلعالم وسائل اتصال تشمل 

 كبيتر عتدد إلتى مرسل من الجماهيرية الرسائل نقل على مقدرة لها التي الوسائل تلك على

 مثتل ، نيتةإلكترو أو ، ميكانيكيتة معتدات باستتخدام االتصالية مقدرتها وتتمثل ، الناس من

 ، واإلنترنتت ، والتلفزيتون ، والراديتو والستينما، والكتتب، ، والمجتالت الصتحف،:

 اإلعالم وسائل باسم وتختصر ، الجماهيري اإلعالم بوسائل وتعرف ، الخطي والتلفزيون

  . ودولية واجتماعية تاريخية ظروف ظل في الوسائل هذه وتطورت نمت وقد ،

 : وتقد مها ماهيريالج االتصال وسائل نمو عوامل

 إلتى المجتمعتات من مجتمع أي في تحتاج الجماهيري االتصال وسائل وتزدهر تنمو كي 

 في الفصل األول وهي التي  أشرنا إليها  توافرها الواجب األساسية الشروط بعل وجود

: 

 تكنولوجيتا علتى للحصتول التالزم التمويتل تُتوف ر متينتة اقتصتادية قاعتدة وجتود :    أوالً 

 .  تصالاال

 المعلومتات انتتاج بإمكانهتا يكتون بحيتث المجتمع في وثقافية علمية قاعدة وجود : ثانيـــــاً 

 . واستهالكها وتوزيعها

 . السكانية الكثافة من معقول قدر : ثالثـــــــاً 

 حريتة متن مالئتم منتا  تتوفر : رابعـــــتـاً 

  . الرأي

 التكنولوجيتة تتوفر  اإلمكانيتات:  خامســـاً 

 االتصتال عملية وتطوير دعم في ا يسهممم

 . الجماهيري
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 : الجماهيري االتصال تطود أس ا  إلى تاديخية نظر      
 

 هنتا  أن ستنجد فإننتا ، العالم في الجماهيري االتصال تطور إلى تاريخياً  النظر حاولنا لو

 الشتروط ظل في نمت وقـد . العالم في كبرى اتصالية ثورة إحداث إلى أدت ، أسباب عدة

 عشتر التاستع القترنين وهمتا . الزمتان متن قترنين ختالل تطورهتا تتبتع ويمكننتا ، الستالفة

 : العشرين والقرن

 ونمتو ازدهتار عشتر التاستع القترن فتي ونموهتا الجمتاهيري االتصتال ازدهتار واكتب لقتد

 . خدمات من رافقها وما الصحافة صناعة

 تكلفتة تقليتل متن عنته نتج وما ، الطباعة ياتتقن في المستمر التحسين أدى القرن ذلك ففي

 عتام بشتكل المطبوعتة والوستائل الصتحف شتعبية إلتى إخراجهتا وتحستين الصتحف إنتتاج

 .للجماهير متاحة لتصبح

 االتصتال نمتو فتي كبيراً  إسهاماً  أسهمت التي الهامة التطورات بعل إلى اإلشارة ويمكننا

 االكتشتافات عشروالعشترين التاستع ينالقترن فتي وقعتت المثتال ستبيل وعلى ، الجماهيري

 : التالية  الهامة اإلعالمية والخدمات العديدة والمبتكرات

 رختص إلتى أدى ممتا ، الخشتب معجتون متن الورق تصنيع طريقة اكتشاف تم  (1

ارة الضتوئية المطبعتة واختراع. المطبوعات تكاليف وتقليل الورق أسعار تطبتع   التتي التدو 

 .الساعة في طبعة20,000

 الذي الصحافة في التصوير استخدام إلى أدى مما 1822عام  التصوير ختراعا  (2

 .1839    عام للقراء جاذبية أكثر جعلها

عتام  الستلكية المواصتالت وستائل ثتم  1844عتام ( التل تراف ) البترق اكتشتاف  (3

 .   الخبر نقل صناعة تطوير في أسهمت الهاتف(التي ) 1876

  وكالتة أسستت ؛ الصتحف إلتى ختدماتها متقتد األنبتاءالتي وكتاالت إنشتاء   (4

 لتقدم 1851رويترعام  وكالة أسست و ، المتحدة الواليات في1846عام  برس األسوشيتد

  . تجارية أسس على أوروبا في البرقية خدماتها

 .والحركة والصورة الصوت تنقل اتصالية كوسيلة1895السينماعام  اختراع   (5

 لتوزيتع أفضل أداء تأمين في أسهمت التي والمواصالت الطرق شبكات تحسين (6

 .والكتب الصحف

 المتخصصة المؤسسات في التوسع و الصحف لتوزيع مختصة مؤسسات إنشاء (7

 .. حديثة بطرق اإلعالمية والمواد المطبوعات لتوزيع

  . لها هاماً  تمويلياً  مصدراً  أم ن الذي الصحافة في اإلعالن ظهور   (8

 قوميتة اتصتالية وستيلة أصتبح بحيث تهصناع نمو1906عام   الراديو اختراع   (9

 . ودولية



 
 
 
 
 

 

309 
 

عتام    نيويور  إلى واشنطن من تلفزي بث وأول 1923عام   التلفزيون اختراع (10

 1946عتام    الثانيتة العالميتة الحترب انتهتاء بعتد الجمتاهيري الستوق إلى ودخوله 1927

 .   1943عام  الملون التلفزيون واختراع

 والستينما والتلفزيتون واإلذاعتة للصحافة أصبح اذ ، لإلعالم المهني التعليم تقدم (11

 . الهواة أعمال من تلك كانت أن بعد ، خاصة معاهد

 اإللكترونيتة اإلعتالم وستائل بتطتور وذلتك اإلعتالم تقنيتات فتي الهائتل التقتدم (12

 تكلفة تخفيل من كله ذلك رافق وما ، والكمبيوترواإلنترنت الصناعية واألقمار والطباعة

 والتلفزيتون والراديتو الكتتاب مثتل الجمهتور يستتعملها التتي تصتاليةاال الوحتدات ستعر

 . والمجلة والجريدة

 الطيتران مجتال وخاصتة- والمواصتالت االتصتاالت مجتاالت فتي الهائتل التقدم (13

 وعلى ..االتصالية المواد وبث ونشر توزيع سرعة في اآلن ويسهم أسهم مما -والقطارات

 والم ترب الستعودية فتي تطبتع الستعودية «ستطاألو الشترق» جريتدة فتان المثتال ستبيل

 طريتق عتن األولمبيتة التدورات العتالم يشتاهد وكتذلك ، واحتد آن فتي وأمريكتا وبريطانيتا

 . اللحظة نفس وفي مباشرة الصناعية األقمار

 والتي اإلعالمية والمنظمات للمؤسسات -واالحتكارية- الكبيرة التجمعات ظهور (14

  ومربحة كبيرة ةصناع الجماهيري االتصال من جعلت

  الجماهيري اإلعالم لوسائل تمويلية كوسيلة اإلعالن على الكبير االعتماد (15

عتام    العامتة عالقتات شتركة أول وتأستيس العامتة العالقتات علتى االعتمتاد (16

 اإلعتالم وستائل  باستتخدام للشتركات ترويجية كوسيلة  Ivy Lee لي  ايفي أسسها1904

 . الجماهيري

 التذين النتاخبين نطتاق واتستاع السياستية الديمقراطيتة نمتو ذلتك كتل إلتى أضفنا وإذا        

 التتي القوانين صدور من ذلك رافق ما وكذلك ، آرائهم تكوين في الصحافة على يعتمدون

 هتذه أستهمت ، حريتهتا علتى تتنص التتي والتشتريعات والدستاتير ، الصتحافة حريتة تكفتل

ل في  مجتمعةً  العوامل  اقتصادي نمو ظل في ، جماهيري إنتاج إلى المعلومات إنتاج تحو 

 التعلتيم نستبة ارتفتاع متع ، المتدن ستكان عتدد فتي زيتادة رافقت كبيرة اجتماعية وتحوالت

 . 1870عام   من ابتداء أوروبا في االبتدائي اإللزامي التعليم إقرار بعد وخاصة

 أصتبح وفيته ، الجمتاهيري االتصتال عصتر هتو بحتق العشترون القترن ويعتبتر         

 وامتتاز . قبل من يحدث لم كما العالم شعوب بين كذلك ومتاحاً  ، للجماهير متاحاً  االتصال

 األشتكال تطتورت وفيته وتوزيعهتا للمعلومتات الجماهيري اإلنتاج عصر بأنه العصر هذا

 الجرائتد فتإخراج . مضتامينها متابعتة أو لمطالعتة العتادي اإلنستان ت تري التتي االتصتالية

نة المصورة تبوالك والمجالت  تلتك استت الل وتتم . للجمتاهير متاحة أصبحت كلها والملو 

  ، متعتددة ختدمات لها وتقدم ، تفهمها سهلة بل ة الجماهير إلى للحديث االتصالية األشكال

 . والترفيه ، واألخبار ، المعلومات مثل متنوعة إشباعات لها وتحقق
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 االتصتال وستائل لعبتته التذي الكبيتر التدور أن   ذلتك إلتى نضتيف أن ويمكننتا            

 تهتتم الحكومتات جعتل ، ودوليتاً  ، وثقافيتاً  ، واجتماعيتاً  ، واقتصتادياً  ، سياستياً  الجماهيري

 واشتتراع ودعمهتا صتناعتها تطتوير علتى وتعمل ، االتصالية الوسائل بهذه كبيراً  اهتماماً 

 . بشأنها القوانين

 التدول متن عشترات ونشتوء ، واآلستيوية قيتةاإلفري التدول متن العديتد الستقالل كان كذلك

 دولهاالجديتدة إلى شعوبها انتماء لدعــم كوسيلة ، االتصال إلى بالحاجة ،إحساسها الحديثة

 تلتك فتإن وكتذلك . العتالم شتعوب بتين مكانتهتا وتعزيتز ، أمتة إلتى تنتمتي بأنها والشعور ،

 وضع إلى لجأت مـــث ــنومـ ، شعوبها تقدم على العمل بأهمية شعرت الحديثة الحكومات

 التنمية في هاماً  دوراً  تلعب أن يمكن الجماهيري اإلعالم وسائل أن ورأت التنموية الخطط

. 

 التي الثالث العالم دول وفي العالم بلدان مختلف في التعليم تطور ذلك إلى أضفنا وإذا       

 لنجتاح مالئتم منا  إلى الشعوب تلك  التعليم نقل فقد ، والجهل األمية ظل في ترز  كانت

 . معه والتعامل الجماهيري االتصال

 

 : العرب  الوطش ف  االتصال تطود

 موضتع كانتت ؛ (1916عام ) العثمانية الخالفة عن العربية البلدان تستقل أن قبل          

 (1883عتام  ) وتونس  ، (1830عام ) الجزائر فرنسا احتلت فقد . االستعمارية األطماع

 ، (1882عتام ) ومصر ، (1839عام ) عدن بريطانيا واحتلت ، (1912ام )ع والم رب

 )1985قدورة  زاهية(،)1911عام ) ليبيا ايطاليا واحتلت (،1889عام ) والسودان

ل من أشكاالمختلفة العربي الوطن شهد الماضي القرن وخالل  االقتصادية والسيطرة التدخ 

 أسستها التي المدارس ،وشهدكذلك والتبشيرية فيةالثقا األجنبية اإلرساليات والثقافية،إذشهد

-1798أعتوام ) بين الفرنسية للحملة تعر ضت قد مصر كانت ذا  وقبل ، اإلرساليات تلك

 أن وخصوصاً  ، األوروبية المباشر  بالحضارة لالحتكا  الفرصة أتاحت والتي ،(1801

 عامتة ، ومكتبتة ، هتاب علميتاً  عربية،وأنشتأوا  مجمعتاً  مطبعتة معهتم أحضتروا الفرنستيين

 تتول ى ذلتك وبعتد العربية، بالل ة " التنبيه " وصحيفة الفرنسية بالل ة صحيفتين وأصدروا

المدرستة   مثتل المتدارس مصترف  أنشتأ تحتديث علتى عمتل التذي مصتر حكتم علتي محمتد

أولهــتـا   أوروبتة إلتى العلميتة البعثـتـات ،وأرستل( العينتي القصر) الطب ومدرسة الحربية

ع (1813م )عــــا ر وقتد ، للدولتة الل ةالرستمية العربية الل ة وجعل ، الترجمة ،وشج   طتو 

اها الفرنسية المطبعة علي محمد  يومنا إلى موجودة مازالت والتي " بوالق " مطبعة وسم 

 لتكتون    1828عتام   " المصترية الوقتائع " جريدة وأصدر ، المستمر تطويرها بعد هذا

  ) 142-138-ص .ص  مروة أديب .    (  للدولة الرسمية الجريدة

 ذلتك  وقتاد ، بتال رب مبكتراً  اتصتلت قتد ستنجدها فإننا الشام بالد إلى انتقلنا وإذا            

تراً، إليهتا الطباعتة إدختال  إلتى  بخارستت متن أحضترها عربيتة مطبعتة أول أن   إذ مبك 

 مطبعتة زاخر عبدهللا الشم اس أسس ثم )1706عام ) حلب إلى الد باس أثانيوس البطرير 
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 بيتروت فتي األرثوذوكس للروم جاورجيوس القد يس مطبعة ثم)1733الشويرعام   ) دير

 . (1751عام   )

 ورقتة عتين مدرستة مثتل الشتام بالد في الحديثة المدارس من العديد الموارنة وأقام         

 ةومدرست ) 1847عتام ) عبيتة ومدرستة )1834عتام ) عينطتورة ومدرستة)1789عتام )

 الوطنيتة والمدرستة ، ) 1862عتام ) الثالثتة األقمتار ومدرستة ، )1847عام ) اليسوعيين

 ومدرسة ، (1875الحكمة ) ومدرسة ،)1864عام ) السريانية والمدرسة  ، )1863عام )

 المدرسة (1866عام ) بيروت في تأسست ثم ( 1876عام ) األزهري عباس أحمد الشيخ

 الكليتة تأسستت ثتم ، األميركيتة الجامعتة باستم اآلن وفتةاإلنجيليةالمعر الستورية الكليتة

  ، ( اليستوعية ) يوستف القتديس جامعتة باستم االن والمعروفتة ، (1874عتام ) اليستوعية

 التدينين من رجاالت أسسها التي ؛ الص يرة المدارس من العديد كذلك الشام ديار وعرفت

                                           . والمسيحي اإلسالمي

 مكتبتة مثتل ، العامة المكتبات من العديد تأسيس عشر التاسع القرن في الشام وشهد        

 ومكتبتة الرضتائية المدرستة ومكتبة ، واألديرة الكنائس ،ومكتبات بدمشق األموي الجامع

عتام  تأسستت التتي بدمشتق الظاهريتة الكتب ودار ، المارونية ،والمكتبة األحمدية المدرسة

 .) 136-ص   مروة أديب 16-12ص.ص الياس جوزيف) . ( 1880)

 عشتر التاستع القترن فتي والثقافيتة السياستية الجمعيتات متن العديتد لتأستيس وكتان         

 بعضها أن   وخصوصا ، الجماهير عند الوعي نشر في الهام الدور العشرين القرن ومطلع

 العشرين القرن هل   أن وما .غيرها وفي فيها الكتابة في أعضالها وساهم الصحف أصدر

 وطباعتة الصتحافة معهتا وانتشترت الطباعتة، عرفتت قتد العربيتة التبالد معظم كانت حتى

 األول الربع وبحلول الشام ودخلت إليها المدارس الحديثة ، وبالد مصر وخصوصا الكتب

يتجه نحتو المزيتد متن التقتدم إذ أن جامعتة دمشتق وجامعتة  الوضع أخذ العشرين القرن من

القاهرة ) الملك فتؤاد ( قتد تأسستتا ، وانتشترت المتدارس وانتشترت الصتحف والمستارح ، 

 ودخلت السينما وصناعتها إلى مصر وفي وقت مبكر في مطلع القرن العشرين . 

وفي الصفحات التالية سوف نتعرف على تطتور وستائل االتصتال الجمتاهيري فتي التوطن 

 التاريخي إلى الوطن العربي . العربي وسنقوم بتقديم الوسائل حسب دخولها

 أوالا : الصحافة : ال دايات :

يكاد يجمع مؤرخو الصحافة على أن أول صحيفة بالل تة العربيتة هتي صتحيفة )التنبيته(  

بإصدارها في مصر أثناء احتالله لمصر وصتدرت  1800التي أمر نابليون بونابرت عام 

 لمدة عامين .
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 Courrierبالل ة الفرنسية وهما )بريد مصر  وصدرت معها في نفس الفترة صحيفتين  

d'Egypt ( و )العشرية المصريةLa Decade Egybtienne . ) 

صتتدرت جريتتدة ) المبشتتر( فتتي الجزائتتر فتتي ظتتل االحتتتالل الفرنستتي،  1847وفتتي عتتام  

ولعتتل أول صتتحيفة غيتتر رستتمية يصتتدرها عربتتي كانتتت صتتحيفة )متترآة األحتتوال( التتتي 

في االستانة ، والتي لم تدم مسيرتها أكثر من  1855حلبي عام أصدرها رزق هللا حس ون ال

عام ونصتف. ولكتن يمكتن أن نعتبتر أن أول جريتدة عربيتة هتي تلتك التتي أصتدرها محمتد 

لتصتتبح ) الوقتتائع  1828باستتم جورنتتال الختتديو ثتتم تتتم تحويلهتتا عتتام  1827علتتي عتتام 

الرستمية ، وعرفتت مصتر المصرية ( والتي مازالت تصدر إلى اليتوم باعتبارهتا الجريتدة 

وهتتي صتتحيفة ) الستتلطنة ( التتتي أصتتدرها أستتكندر  1857جريتتدتها الشتتعبية األولتتى عتتام 

صتتحيفة ) وادي النيتتل ( التتتي  1866شتتهلوب ولتتم تتتدم أكثتتر متتن ستتنة ثتتم صتتدرت عتتام 

 ( . 31-30أصدرها عبد هللا أبو السعود ) جوزيف إلياس ص 

 1865ليعسوب ( التي صتدرت عتام وأول مجلة عربية صدرت في مصر هـي مجلة ) ا 

أصدر إبراهيم المويلحي وعثمتان جتالل جريتدة ) نزهتة اإلفكتار ( عتام  1866، وفي عام 

صتتدرت مجلتتة طالبيتتة ) روضتتة المتتدارس ( ، وأصتتدر ستتليم  1870، وفتتي عتتام  1869

أصتدر  1876صحيفة ) الكوكب الشرقي ( ، في عتام  1973الحموي في اإلسكندرية عام 

إلتتى القتتاهرة  1898قتتال جريتتدة ) األهتترام ( فتتي اإلستتكندرية ثتتم انتقلتتت عتتام ستتليم بشتتارة ن

صدرت جريدة ) المقطم  1889لتصبح أقدم وأرسخ صحيفة في الوطن العربي . وفي عام 

أصتدر  1892( ألصحابها يعقوب صروف وفتارس نمتر وشتاهين مكتاريوس ، وفتي عتام 

أصتدر جرجتي زيتدان مجلتة )  1892الشيخ علي يوسف صتحيفته ) المؤيتد ( ، وفتي عتام 

الهالل ( والتي زاد عمرها اآلن على قرن ونيف لتكون أقدم مجلة عربية ال تزال مستتمرة 

 حتى اآلن .

 1858ولكن يمكننا اعتبار ) حديقة األخبار ( التي أسسها خليل الخوري في بيروت عام  

هائيتاً عتن حيث توقفت ن 1911هي أول صحيفة غير رسمية عربية ، واستمرت حتى عام 

أصدر أحمد فتارس الشتدياق صتحيفته المشتهورة ) الجوائتب (  1860الصدور . وفي عام 

في استنبول ، وكانتت واستعة اإلنتشتار فتي التوطن العربتي حيتث انتقلتت إلتى القتاهرة عتام 

1883. 

هتتي جريتتدة ) نفيتتر ستتوريا ( ،  1860وفتتي لبنتتان كانتتت ثتتاني جريتتدة تصتتدر فيهتتا عتتام  

 البستاني . اصدرها المعلم بطرس

صتتدرت جريتتدة  1870صتتدرت مجلتتة النشتترة الشتتهرية ، وفتتي عتتام  1866وفتتي عتتام  

صتتدرت صتتحيفة  1870، وفتتي عتتام  1947)البشتتير( والتتتي توقفتتت عتتن الصتتدور عتتام 
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 1874)الجنة( ، وفي العام نفسه أصدر المعلم بطرس البستتاني مجلتة الجنتان ، وفتي عتام 

أصتتدر خليتتل ستتركيس جريتتدة  1877فتتي عتتام أصتتدر يوستتف الستتكفون جريتتدة ) التقتتدم( و

مجلة  1898)لسان الحال( والتي مازالت تصر إلى اليوم . واصدر األب لويس شيخو عام 

وكانتتتت تتوقتتتف وتعتتتاود الصتتتدور  1911الشتتترق ، وصتتتدرت صتتتحيفة ) البيتتترق ( عتتتام 

 ومازالت تصدر إلى يومنا هذا.

درها رائتد باشتا والتي جريدة )سوريا( في دمشق ، أصت 1865وصدرت في سوريا عام  

سوريا بالل تين العربية والتركية ، واشتر  فتي تحريرهتا أديتب نظمتي ومحمتد كترد علتي 

وكانتتت جريتتدة رستتمية مختصتتة بتتأوامر الحكومتتة وقراراتهتتا . وصتتدرت صتتحيفة )غتتدير 

 .1918لتكون صيحفة والية حلب إلى أن توقفت عام  1867الفرات( في حلب عام 

التترحمن الكتتواكبي صتتحيفة ) الشتتهباء ( وبعتتد أن أوقفتتت  اصتتدر عبتتد 1877وفتتي عتتام  

بتالل تين  1879صحيفة الشهباء عن الصدور أصدر الكتواكبي صتحيفة ) االعتتدال ( عتام 

لصتاحبها أحمتد  1879العربية والتركية وبعد أن أوقفت وصتدرت جريتدة ) دمشتق ( عتام 

 . 1896ام ( عام ، ثم صدرت جريدة ) الش 1987عزت باشا العابد والتي توقفت عام 

وكانتتت مجلتتة ) متترآة األختتالق ( هتتي أول مجلتتة تصتتدر فتتي ستتوريا أصتتدرها ستتليم حنتتا  

( أصدر محمد كترد علتي جريتدة ) المقتتبس ( وفتي 1908. وفي عام ) 1886خوري عام 

أصتدر ناصتيف بتك  1903أصدر شكري العسلي صحيفة ) القبس ( وفي عام  1912عام 

 . أبو زيد صحيفة )العصر الجديد (

وأقدم جريدة في العراق كانتت هتي جريتدة ) التزوراء ( الرستمية التتي أصتدرها متدحت  

ر  1869باشا في ب داد عام  ، وكانت أسبوعية تصدر بالل تين العربية والتركية ، وقتد حتر 

القسم العربي فهمي المدرس ثتم الشتاعر جميتل صتدقي الزهتاوي ، ثتم معتروف الرصتافي 

جريتتدة البصتترة  1895ريتتدة الموصتتل  وفتتي عتتام ج 1885وصتتدرت فتتي الموصتتل عتتام 

 وكانت هذه الصحف الثالثة هي لسان حال الحكومة العثمانية ) جوزيف إلياس ( .

. وأول  1908وأما أول جريدة أسسها عربي في العراق فقتد كانتت جريتدة " ب تداد " عتام 

ان فتتي مجلتتة صتتدرت فيهتتا فقتتد كانتتت ) إكليتتل التتورود ( التتتي أصتتدرها األبتتاء التتدومنيك

مجلتة ) زهيترة ب تداد ( )عبتد  1906وأصتدر اآلبتاء الكرمليتون عتام  1903الموصل عام 

 (.29الرزاق الحسني ص 

كان قد صتدر فتي التوطن العربتي ستبع وعشترون صتحيفة وفتي عتام  1970وحتى عام  

 3023كتتان قتتد صتتدر  1929جريتتدة ومجلتتة عربيتتة وحتتتى عتتام  147كتتان يصتتدر  1892

 (. 33-32ياس ص صحيفة ومجلة ) جوزيف إل
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فتتي القتتدس صتتحيفة ) القتتدس  1876وفتتي فلستتطين أصتتدرت الحكومتتة العثمانيتتة عتتام  

الشريف( بتالل تين التركيتة والعربيتة ، وصتحيفة ) ال تزال ( بالل تة العربيتة لنشتر األوامتر 

والقتتوانين الرستتمية كانتتت أول صتتحيفة عربيتتة فيهتتا هتتي " النفيتتر العثمتتاني " التتتي أنشتتأها 

وانتقل امتيازها  1908، ثم انتقلت إلى القدس عام  1904في اإلسكندرية عام إبراهيم زكا 

إلتتى حيفتتا . وصتتدرت جريتتدة "  1913إلتتى إيليتتا زكتتا شتتقيق مؤسستتها  والتتذي نقلهتتا عتتام 

فتي حيفتا ، وصتدرت فتي نفتس العتام صتحيفة " القتدس " لصتاحبها  1908الكرمتل " عتام 

بار لصاحبها بندلي غرابي فتي يافتا ، صدرت جريدة األخ 1908جورج حنانيا . وفي عام 

، وصتدرت مجلتة النفتائس العصترية فتي  1908وصدرت جريدة " بشتير فلستطين " عتام 

وأصدر عيسى العيسى ويوسف العيسى جريدة فلستطين فتي يافتا صتحيفة  1909حيفا عام 

 ( . 9، ص  3أسبوعية ، ثم تحولت إلى صحيفة يومية . ) يوسف خوري ص 

ردن كانت هي جريدة : " الحق يعلو " والتي صدرت في معان عتام وأول جريدة في األ 

 وحررها محمد األنسي وعبد اللطيف شاكر . 1920

وتحتول استمها عتام  1923وصدرت بعد ذلك الجريدة الرسمية ) الشرق العربتي ( عتام  

إلى اسم )الجريدة الرسمية لحكومة شرقي األردن ( وأشرف على تحريرهتا محمتد  1926

متتتا زالتتتت تصتتتدر ) باستتتم الجريتتتدة الرستتتمية للمملكتتتة األردنيتتتة الهاشتتتمية ( ، الشتتتريقي و

لصتاحبها حستتام التدين الخطيتب وكانتتت  1927وصتدرت صتحيفة ) جزيترة العتترب( عتام 

 1927أستتبوعية وتوقفتتت فتتي ستتنتها الثانيتتة ، وصتتدرت صتتحيفة ) صتتدى العتترب ( عتتام 

أصتدر  1927وفي عام  ، 1928لصاحبها صالح الصمادي ولم تكن منتظمة وتوقفت عام 

 كمال عباس ومحمود الكرمي صحيفة ) الشريعة ( توقفت بعد صدور عشرة أعداد منها .

بعد أن انتقلت من حيفا حيث صدرت هنا  عام  1923وصدرت صحيفة )األردن( عام  

، ثتم أصتبحت يوميتة يترأس تحريرهتا ستمير  1949واستمرت أسبوعية حتى عتام  1923

أصتدر مصتطفى وهبتي التتل صتحيفة )األنبتاء( . وفتي عتام  1928خليل نصر . وفي عتام 

صتتدرت )مجلتتـة  1932صتتدرت مجلتتة )التلميتتذ( عتتن ثانويتتة عمتتان . وفـتتـي عتتام  1927

تركـتـي  15-7الحكمـة( لصاحبهـــا نديم المالح ) محمد أبو صوفة الصتحافة فـتـي األردن 

 ( .74-73نصــار تاريخ اإلعالم األردني ص 

لتكتون لستان  1908ول جريدة تصدر فيها هي جريدة )حجاز( عتام وفي الحجاز كانت أ 

الحال الحكومة العثمانية . أصدر محمد توفيق وعبد هللا قاسم جريدة ) شمس الحقيقتة( عتام 

فتتي مكتتة ، وصتتدرت فتتي جتتدة فتتي نفتتس العتتام جريتتدة )األحتتالم الحجتتازي( ألديتتب  1909

بتتو بكتتر الداغستتتاني جريتتدة هتتراوي ، وفتتـي المدينتتة المنتتورة أصتتدر إبتتراهيم خطتتاب وأ

لتكون أول جريتدة  1925)الرقيب( ، وصدرت صحيفة ) أم القرى( في مكة المكرمة عام 

  رسمية للسعودية .
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لنشر القوانين  1972وأما اليمن فقد صدر فيها أول صحيفة بالل ة التركية باسم )يمن( عام 

ة باستتم )جريتتتدة صتتدرت صتتتحيفة أستتبوعي 1878وأخبتتار الدولتتة العثمانيتتة ، وفتتتي عتتام 

صتتنعاء( لتكتتون لستتان الحتتال الحكومتتة العثمانيتتة والصتتحيفة الرستتمية للواليتتة . وفتتي عتتام 

صدرت )الحوليات اليمنية( إذ صدرت أوالً بالتركية لمدة ستبعة أعتداد لتصتدر بعتد  1881

 .1893ذلك بالعربية عام 

الل تين العربية جريدة )طرابلس ال رب( الرسمية ب 1866أما ليبيا فقد صدرت فيها عام  

وكانتتتت صتتتحيفة  1912والتركيتتتة والتتتتي استتتتمرت إلتتتى أن احتتتتل اإليطتتتاليون ليبيتتتا عتتتام 

)الترقتتي( هتتي أول صتتحيفة يصتتدرها عربتتي ليبتتي ، إذ أصتتدرها محمتتد البوصتتيري عتتام 

أصتتدر محمتتد البتتارودي فتتي طتترابلس ال تترب جريتتدة )العصتتر  1909، وفتتي عتتام  1897

 ( .62ص  61الجديد( )عبد العزيز الصويعي ص 

وفي تتونس كتان صتحيفة )الرائتد التونستي( هتي رابتع صتحيفة عربيتة متن حيتث تتاريخ  

أصتتتدر علتتتي بوشوشتتتة جريتتتدة  1888، وفتتتي عتتتام  1860الصتتتدور إذ صتتتدرت عتتتام 

أصتتدر عبتتـد  1889)الحاضتترة( التتتي توقفتتت متتع الحتترب العالميتتة األولتتى . وفتتي عتتام 

اصتدر نجيتب باشتا ملحمتة وفترج  1893الرحمـن الصنادلي جريتدة )الزهترة( ، وفتي عتام

 1895صتتدرت صتتحيفة المنتظتتر ، وفتتي عتتام  1893نمتتور جريتتدة )البصتتيرة( وفتتي عتتام 

 أصدر عبد العزيز الثعالبي جريدة )سبل الرشاد( .

أنشتتأ  1899صتتحيفة )المبشتتر( الرستتمية وفتتي عتتام  1847وفتتي الجزائتتر صتتدرت عتتام  

صتتدرها جزائتتري هتتي جريتتدة إدوار غستتلبن صتتحيفة )النصتتيح( ، وكانتتت أول صتتحيفة ي

أصتدر عمتر  1908وفتي عتام  1907)كوكب إفريقيا( التتي أصتدرها محمتود كحتول عتام 

 أصدر صادق دندن صحيفة )اإلسالم( . 1909راسم صحيفة )الجزائري( وعام 

وأول صحيفة صدرت في الم رب كانت جريتدة )الم ترب( التتي أصتدرها عيستى فترح  

جريتتدة  1905كومتتة االحتتتالل الفرنستتية عتتام ، وأصتتدرت ح 1889وستتليم كستتياني عتتام 

أصتدرت حكومتتة إستتبانيا  1911)الستعادة( لتكتتون الجريتدة الرستتمية لمتتراك  . وفتي عتتام 

، وكانتت  1913جريدة عربية ناطقة باسمها وهي )الحق( ثم صدرت جريتدة الترقتي عتام 

 أول جريدة تصدر في الدار البيضاء هي صحيفة )األخبار الم ربية( .

 1899سودان فقد أصدرت الحكومـة جريدتها الرسمية ) ال ازيته السودانية( عام وأما ال 

بتتالل تين العربيتتة  1904. وقامتتت صتتحيفتا المقطتتم والمقتطتتف بإصتتدار )الستتودان( عتتام 

 واإلنجليزية .



 
 
 
 
 

 

316 
 

وعرفت اإلمتارات العربيتة الصتحافة متتأخرة فقتد كانتت نشترة )أخبتار دبتي(أول دوريتة  

مجلتة أستبوعية  1980ثم أصبحت منذ عتام  1966بلدية دبي عام تصدرها دائرة اإلعالم ل

 وفي العام نفسه صدر عن دبي الجريدة الرسمية لحكومة دبي وتوابعها .

الجريتدة الرستمية لحكومتة أبتو ظبتي ، فتي نفتس العتام  1968وصدر في أبتو ظبتي عتام  

متة( وأول أصدرت رأس الخيمة )أخبار رأس الخيمة( التي أصبح اسمها )مجلتة رأس الخي

صتتحيفة يوميتتة فتتي اإلمتتارات كانتتت جريتتدة )االتحتتاد( التتتي صتتدرت عتتن دائتترة اإلعتتالم 

 .1972أسبوعية أوالً ثم تحولت إلى يومية ابتداء من عام  1969السياحة عام 

لنشتتر القتترارات والقتتتوانين  1971وصتتدرت )الجريتتدة الرستتمية( لدولتتة االتحتتتاد عتتام  

ت الصتحافة فتي دول الخلتيج العربتي( . وصتدرت والمراسيم في الشارقة ) عزة علتي عتز

ومجلتة  1975وصتحيفة الفجتر التتي صتدرت عتام  1973جريدة الوحدة في أبو ظبي عام 

 .1979األزمنة عام 

وكانتتت أول صتتحيفة فتتي الكويتتت هتتي مجلتتة ) الكويتتت(التي 

وكانتت مجلتة  1928أصدرها الشيخ عبد العزيز الرشتيد عتام 

ر عتتامين متتتتالين بعتتد شتتهرية منوعتتة واستتتمرت فتتي الصتتدو

عامتاً حيتث صتدرت  15توقفها لم تصتدر أي صتحيفة إال بعتد 

والتي كانتت تعبتر عتن آراء طتالب  1946مجلة )البعثة( عام 

البعثتتة الكويتيتتة فتتي القتتاهرة ، ثتتم أصتتدر أحمتتد الستتقاف مجلتتة 

عتن  1952، وصدرت مجلة الرائد عام  1948)كاظمة( عام 

 1966لمتتين . وفتتي عتتام لجنتتة الصتتحافة والنشتتر لنتتـادي المع

صتتدرت مجلتتة )البيتتان( عتتن رابطتتة األدبتتاء الكتتويتيين عتتام 

1966. 

وكانت أول مجلة أسبوعية فكاهية تصدر في الكويت هي مجلة ) الفكاهة( التي صتدرت  

 1961. وقبيل إعتالن االستتقالل صتدرت مجلتة الهتدف ومجلتة الرستالة  عتام  1950عام 

ن أول جريدة كويتية ، وبعدها صدرت جريتدة أخبتار لتكو 1961وجريدة الرأي العام عام 

) د. محمد حسن عبد هللا : صتحافة  1976وتحولت السم )األنباء(عام  1962الكويت عام 

 الكويت( .

لتصبح المجلة الثقافية األولى فتي التوطن العربتي  1958وصدرت مجلة العربي عام 

 وتستمر غلى اليوم في عطاء متجدد بال انقطاع .
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أول صحيفة تصدر في البحرين هتي صتحيفة )البحترين( التتي أصتدرها عبتد هللا وكانت  

هتي أول جريتدة  1948، وكانت ) الجريدة الرسمية( التي صدرت عتام  1939الزائد عام 

( فتتي نفتتس العتتام Official Gazetteرستتمية تصتتدر معهتتا ترجمتتة باإلنجليزيتتة باستتم )

)الخلتتيج( . وصتتدرت جريتتتدة  جريتتدة 1956وتوقفتتت بعتتد فتتترة قصتتيرة ، لتصتتتدر عتتام 

والتتي لتم تستتمر ستوى أشتهر قليلتة برئاستة علتي ستي ار .  1955)الوطن( األسبوعية عتام 

صدرت عتن إذاعتة البحترين نشترة ) هنتا البحترين( والتتي أصتبحت عتام  1959وفي عام 

 مجلـة رسمية تعكس أنشطة الدولة وإنجازاتها . 1959

شتتهرية ثقافيتتة جامعتتة ، وظهتترت وكانتتت  1949وصتتدرت )صتتوت البحتترين(  عتتام  

 .1966صحيفة )الخليج( . وصدرت جريدة )أخبار الخليج( برئاسة محمود الهدي عام 

وفتتي العتتام نفستته أصتتدرت وزراة  1972وفتتي ُعمتتان صتتدرت )الجريتتدة الرستتمية( عتتام 

. وصتدرت 1980اإلعالم جريدة )ُعمان( وكانت أسبوعية واصتبحت جريتدة رستمية عتام 

ولكنهتتا توقفتتت ، وهتتي غيتتر المجلتتة األدبيتتة التتتي تصتتدر اآلن  1958مجلتتة )نتتزوى( عتتام 

بطباعتها المتطورة ، وأول جريدة ُعمانية هي جريدة )الوطن( التي صدرت اسبوعياً عتام 

وهتتي تصتتدر عتتن دار الصتتحافة الُعمانيتتة للطباعتتة  1983ثتتم أصتتبحت يوميتتة عتتام  1971

أس تحريرهتا ستعيد الستمحان ويتر 1972والنشر بمسقط . وصتدرت مجلتة )العقيتدة( عتام 

 .1976الكثيري ، وأصبحت تصدر أسبوعية عام 

)الجريتتدة الرستتمية( وهتتي غيتتر منتظمتتة إذ تصتتدر حستتب  1961وفتتي قطتتر صتتدرت عتتام 

صتدرت مجلتة  1968توفر المتادة التتي تنشترها متن قتوانين ومراستيم أميريتة . وفتي عتام 

إلتتى مجلتتة ثقافيتتة  1976عتتام  وقتتد تحولتتت –دائتترة اإلذاعتتة  –الدوحتتة عتتن دائتترة اإلعتتالم 

 تصدر عن وزارة اإلعالم القطرية .

أستبوعية  1972وكانت أول جريدة يومية في قطر هي جريدة )العرب( التي صدرت عام 

ورئيس تحريرها ناصر محمد العثمان ثم تحولت إلى يومية ، وصدرت جريدة الراية عتام 

ة ) العروبتة( هتي أول مجلتة ورئيس تحريرها عبتد هللا حستين نعمتة ، وكانتت مجلت 1979

صتدرت مجلتة )العهتد(  1973وفي عام  أهلية تصدر في قطر وهي مجلة سياسية جامعة .

برئاستتة خليفتتة عبتتد هللا الحستتيني مجلتتة أستتبوعية سياستتية جامعتتة . )عتتزة علتتي عتتزت : 

 الصحافة في دول الخليج العربي ( )حسني أحمد ورفيقه الصحافة القطرية (.

 عربية وكاالت األن اء ال

نقدم فيما يلي تعريفا بعدد من وكاالت النباء العربية وهي تمثتل مختلتف المنتاطق اإلقليميتة  

العربية ) دول الم رب العربي ودول المشترق  العربتي ودول الخلتيج العربتي  (  ونبتدأها 

 وهي وكالة أنباء الشرق األوسط.1955بأقدم الوكاالت التي تأسست  عام 
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  ال رق األوسطأوال :  وكالة أن اء 
http://www.mena.org.eg/index.aspx?uc=./UI/Visitors/About 

كشتتتركة مستتتاهمة تملكهتتتا دور  1955ديستتتمبر عتتتام  15تأسستتتت الوكالتتتة فتتتى             

ألف جنيه ثتم شتاركت الحكومتة  20ت الصحف المصرية برأسمال لم يتجاوز في ذلك الوق

صدر قرار مجلتس التوزراء  1956فبراير عام  8المصرية بالنصف بعد عدة أشهر. وفى 

المصتتري بإنشتتاء الوكالتتة وفتتى الثتتامن والعشتترين متتن فبرايتتر بتتدأت توزيتتع أولتتى نشتتراتها 

 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالرونيو .

ل وكالتتة بتتدأت الوكالتتة بتتث نشتتراتها علتتى أجهتتزة التيكتترز كتتأو 1956إبريتتل عتتام 16فتتى 

 إقليمية فى الشرق األوسط . 

صدر قرار بتأميم الوكالة مع باقى المؤسسات الصحفية  1960فى عام             

كمؤسسة صحفية قومية  1978وأصبحت تتبع وزارة اإلعالم حتى استقر  وضعها عام 

تتبع مجلس الشورى مثلها في ذلك مثل باقي المؤسسات الصحفية القومية . اصبحت 

أ( حاليا من أقوي وكاالت األنباء اإلقليمية وأكبر وكالة أنباء عربية وأفريقية وجاء )أ.ش.

 ترتيبها الحادي عشر في قائمة وكاالت األنباء العالمية )وفق تقرير منظمة اليونسكو(. 

بدأت الوكالة بث أخبارها بالل ة العربية فقط وكان عدد األخبار يعد بالعشرات                

اآلن فقد وصل إلي خمسمائة خبر يوميا في المتوسط . وتبث الوكالة يوميا وطوال .. أما 

أربع وعشرين ساعة ربع مليون كلمة بالل ات العربية واإلنجليزية والفرنسية وتصل 

 خدماتها األخبارية إلي جميع أنحاء العالم . 

صتطناعية ت طتي بتث ختدماتها عبتر ثالثتة أقمتار إ 1996بدأت الوكالتة فتي عتام             

قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا واألمريكتين بدأت الوكالة فتي استتخدام الكمبيتوتر فتي جميتع 

 عمليات تحرير وبث األخبار عبر األقمار االصطناعية.

 أهدا  وكالة أن اء ال رق األوسط هى:

 

الحصول على األنباء من مختلف المصادر فى الداخل والخارج وبثها وتستويقها ،  -1

رليتتتة واعيتتتة لألحتتتداث  -متتتن هتتتذا المنظتتتور  -ارهتتتا وكالتتتة أنبتتتاء إقليميتتتة تقتتتدم باعتب

والتطورات التى تهم المنطقة سواء ماجرى منها فى أرض المنطقة ذاتهتا أو متا يتصتل 

 بها فى عواصم العالم. 

إعداد مختلف المواد الصحفية من تحقيقات وصتور وأبحتاث ودراستات وتستويقها  -2

 فى الداخل والخارج. 

ر النشرات النوعية المتخصصة بالل تة العربيتة والل تات األجنبيتة فتى شتتى إصدا -3

 المجاالت التى تهم المشتركين. 

تقتديم الختتدمات األخباريتة الخاصتتة لوكتاالت األنبتتاء العالميتة ولمراستتلى وستائل اإلعتتالم 

 المقيمين بالقاهرة أو بالمنطقة. 

http://www.mena.org.eg/index.aspx?uc=./UI/Visitors/About
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 للمشتركين ووكاالت األنباء تقديم خدماتها الفنية من خالل ثالثة أقمار اصطناعية -4

تقتتتديم خبراتهتتتا الصتتتحفية الفنيتتتة لوكتتتاالت األنبتتتاء الوطنيتتتة فتتتى العتتتالم العربتتتى    -5

 وأفريقيا ودول العالم الثالث.

 

 الخد ات األخ ادية
تقدم وكالة أنباء الشرق األوسط ست خدمات أخبارية فى وقت واحد تبث                      

ى عشترة ستاعة يوميتا علتى األقتل حيتث تبتدأ الوكالتة إرستالها كل منها خدماتها طوال ثمتان

يومياً من السابعة صباحا وحتى الواحدة من منتصف الليتل ويستتمر اإلرستال طتوال أربتع 

وعشرين ساعة بال توقف فى حالتة وقتوع أحتداث هامتة وتشتمل الختدمات األخباريتة التتى 

   تقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدمها الوكالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا يلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى :

موجهتة إلتى المشتتركين داختل مصتر . وتركتز علتى ت طيتة  وهى الن ر  العربية المحلية

مختلف جوانب النشاط السياسى واالجتماعى واالقتصادى والثقتافى والرياضتى التخ .. متع 

 الت طية الشاملة ألهم األخبار واألحداث العربية والشرق أوسطية والعالمية.

علتتى تقتتديم  وهتتى موجهتتة للمشتتتركين ختتارج مصتتر . وتركتتز الن   ر  العربي  ة الخادجي  ة

ت طيتتة أخباريتتة مركتتزة ووافيتتة وشتتاملة ألهتتم األخبتتار واألحتتداث فتتى مصتتر فضتتال علتتى 

التركيز على األحتداث والتطتورات فتى العتالم العربتى ومنطقتة الشترق األوستط والت طيتة 

 الواسعة لألحداث العالمية. . 

لة بالل ة العربية وتقدم هاتان النشرتان أهم ما تبثه الوكا الن رتيش األنجليزية والفرناية

من ترجمته إلى األنجليزية والفرنسية .وهما موجهتان إلى المشتركين الناطقين 

 باإلنجليزية والفرنسية داخل مصر و خارجها .

وهى نشرة تهتم باألخبار السياسية فى المنطقة العربية ومنطقة  الن ر  الدولية الخاصة

 مصادر مختلفة واختيارات دقيقة. الشرق األوسط وتتضمن أخبارا خاصة اعتمادا على 

وهتى نشترة يوميتة تبتث بالل تة العربيتة  ومتن التاستعة صتباحاً وحتتى   الن ر  ااقتص ا ية

العاشتترة مستتاء  وتتضتتمن أهتتم األخبتتار االقتصتتادية فتتى مصتتر و العتتالم  وأستتعار العمتتالت  

 وحركة البورصات وأسواق المال والبنو   .

 د التحقيقات الصحفية والخد ة المصو

تقوم الوكالة بإعداد مجموعة متنوعة من التحقيقات الصحفية المصورة ت طى          

مختلف مجاالت تصوير الحياة الثقافية والفنية والعلمية والرياضية والتاريخية الخ .. داخل 

مصر وخارجها ، كما تزود المؤسسات الصحفية واإلعالمية المصرية واألجنبية بصور 

 مصر.  األحداث المهمة فى

 تصدر الوكالة مجموعة متميزة من النشرات المتخصصة المطبوعة .. هي:

 ن
وتصدر يوميا بالل ة اإلنجليزية وتقدم للقتار  غيتر النتاطق بالعربيتة متوجزا  C.P.Rشرة 
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ألهم األخبار والتعليقات المنشورة فى الصحف الصادرة فتى مصتر ..وتتوزع هتذه النشترة 

 والمؤسسات األجنبية بالقاهرة نظير اشترا  خاص. على السفارات والمكاتب الصحفيه 

  نشرةP.P.R  وتصدر نصف أسبوعية بالل ة اإلنجليزية وتقدم عرضا وافيا ألهتم

 األخبار والقضايا التى تنشرها الصحف الحزبية فى مصر. 

  المجلتتة االقتصتتاديةM.E.N  وتصتتدر أستتبوعيا بالل تتة اإلنجليزيتتة وتقتتدم عرضتتا

قضتتتايا االقتصتتتادية التتتتى تعنتتتى المهتمتتتين والعتتتاملين فتتتى الحقتتتل وافيتتتا ألهتتتم األخبتتتار وال

 االقتصادى فى مصر 

وتقتتتدم كتتتل هتتتذه النشتتترات عرضتتتا لألحتتتداث فتتتى مصتتتر وفتتتى الختتتارج فتتتى                 

المجاالت التى تعبر عنها عناوينها . وهى موجهتة باألستاس للعتاملين فتى مختلتف الحقتول 

  عدد النشرات التى تبثها وتصتدرها الوكالتة ستت والمهتمين بهذه التخصصات. وبذلك يبل

عشرة نشرة ومطبوعة مابين يومية ونصف أستبوعية وأستبوعية. ويتتولي تحريتر وت ذيتة 

هذه النشترات والمطبوعتات أكثتر متن أربعمائتة صتحفي يتنتاوبون العمتل طتوال اليتوم فتى 

رج. وفتى المركز الرئيسى للوكالتة ومتن ختالل شتبكة متراميتة األطتراف فتى مصتر والختا

الداخل .. تتواجد الوكالة علي ساحة األحتداث بكثافتة وفعاليتة عبتر مكاتبهتا ومراستليها فتى 

جميتتع المحافظتتات لتزويتتد المركتتز الرئيستتى بمختلتتف األخبتتار والتحقيقتتات والموضتتوعات 

 التى ت طى جوانب الحياة فى المحافظات.

 ثانيا: وكالة المغر  العرب  لألن اء   
http://www.map.ma/map/servicesar.html 

أسس نخبة من الوطنيين الم اربيين وعلى رأسهم السيد المهدي بنونة وكالة الم رب  

ألف درهم.  200م في شكل شركة مساهمة برأسمال قدره 1959مايو  31العربي لألنباء 

 .ومقرها الرباط

د العرش من العام نفسه يدشن جاللة الم فور له محمد الخامس بمناسبة عي 18/11وفي

وكالة الم رب العربي لألنباء ويبث أول برقية بالل ة العربية إيذانا بميالد أول وكالة أنباء 

وتبث أول   1959/ 25/11م ربية مكرسا شعارها"الخبر مقدس والتعليق حر" وفي 

برقية لوكالة الم رب العربي لألنباء بالل ة الفرنسية. واآلن تبث نشرات النشرة الخارجية 

الم رب العربى لألنباء بالل ة العربية وبالل ة اإلسبانية بالل ة اإلنجليزية نشرة  لوكالة

الخارجية لوكالة الم رب العربى لألنباء بالل ة الفرنسيةونشرة موجهة للشرق االوسط 

 .بالل ة العربية

عام  /يوليو وكالة الم رب العربي لألنباء وأصبحت مؤسسة عمومية. وفي1974عام  

 .يو اتفاقية نقل الملكية بين المساهمين في شركة الم رب العربي والدولةما31/ 1975
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بممقتضى الظهير الشريف   1977تصبح  وكالة الم رب العربي لألنباء في سبتمبر عام 

"مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل  1. 75.  235بمثابة قانون رقم 

 ة المكلفة باإلعالم".المالي وتخضع لوصاية السلطة الحكومي

 .تدشين نواة نظام التحرير اإلعالمي أي لوكالة الم رب العربى 1994  يناير وفي

 .تدشين موقع وكالة الم رب العربى لألنباء على شبكة االنترنت  1997وفي عام 

 

 تقدم  وكالة المغر  العرب  لألن اء الخد ات التالية :

 شكل متواصل من خالل :أوال : متابعة األخبار مباشرة وب     

 النشرة العامة لألخبار بالعربية والفرنسية :   أ ـ      

النشرة العامة لوكالة الم رب العربي لألنباء توفر آخر المستجدات على مدار الساعة    

طيلة أيام األسبوع بمعدل يزيد عن مائتي قصاصة أخبارية يوميا لكل ل ة يصي ها فريق 

 صحفيا داخل المملكة وخارجها. 300التحرير المتكون من 

وإلى جانب ذلك يمكن االطالع على تعاليق وتحاليل واستجوابات وت طيات ومقاالت      

 تقديمية أنجزتها مصالح التحرير بوكالة الم رب العربي لألنباء.

تسعى الوكالة من خالل نشرتها إلى اعطاء صورة حقيقية عن الوضع في الم رب      

فه منتهجة الحياد في نقلها لما جد من أنشطة كل من الحكومة والمعارضة والتعريف بمواق

على السواء عبر تقديم تحليل موضوعي للوضع على المستوى السياسي واالقتصادي 

 للبالد.

    النشرة الخارجية بالعربية والفرنسية :  ـ  ب   

قراء األجانب بعد أن تقدم هذه النشرة أخبارا مختارة من النشرة العامة موجهة إلى ال   

 . تضاف إليها توضيحات حول األحداث الوطنية

ولها العديد من المكاتب المحلية مثل الدارالبيضاء طنجة وجدة.مكناس والقنيطرة وسطات 

والداخلة. وبالعيون. وبالناظور وغيرها .  . ولها مكاتب ت طي بعل العواصم العربية 

 مثل تونس ونواكشوط القاهرة جدة بيروت

لها مكاتب ت طي معظم عواصم العالم المؤثرة مثل باريس واشنطن موسكو مدريد و

 بروكسيل  دكار  مكسيكو جنيف.   بون. وروما  مونريال. لشبونة أبيدجان .

 الن رات   :  ثانيا    

نشرة األخبار بالل ة اإلنجليزية : تقدم هذه النشرة مجموعة من األخبار تهم أساسا  

 األحداث الوطنية

 خد ات وكاالت األن اء الدولية  ثالثا :      

 تقوم بتوزيع النشرات  اإلخبارية  لزبائنها تبعا لتخصصات كل وكالة من هذه الوكاالت :



 
 
 
 
 

 

322 
 

  وكالة األنباء الفرنسية ) أف ب(: توفر هذه الوكالة نشرة بالل تين العربية

الم رب العربي  والفرنسية موجهة إلى إفريقيا الشمالية تتضمن أخبارا تهم بالخصوص

وإفريقيا والشرق األوسط وأوروبا باإلضافة إلى أخبار ذات طابع عام تهم باقي مناطق 

 العالم. 

  وكالة رويترز : نشرة وكالة األنباء اإلنجليزية ) رويترز ( توفر أخبارا بالل تين

العربية والفرنسية ت طي بشكل مفصل ودقيق األحداث في العالم العربي والبلدان 

ريقية الناطقة بالل ة اإلنجليزية ومستجدات األحداث في المناطق الساخنة كما توفر االف

 أخبارا عن تطور االقتصاد العالمي بشكل مفصل. 

  وكالة أسوشيتد بريس : تقترح وكالة األنباء األمريكية ) أسوشيتد بريس ( على

وكندا وأمريكا  الزبناء أخبارا ت طي األحداث خصوصا في الواليات المتحدة األمريكية

 الالتينية والشرقين األوسط واألدنى والمناطق الساخنة. 

  

 دابعا : ن رات أخ اد وكاالت األن اء األجن ية        

بفضل اتفاقيات التعاون التي وقعتها وكالة الم رب العربي لألنباء مع عدد من وكاالت 

وتضعها رهن إشارة األنباء األجنبية فإن ) ومع ( تتوصل بنشرات هذه الوكاالت 

 المنخرطين بشروط تفضيلية  وهذه الوكاالت هي :

  منطقة الم رب العربي : وكالة األنباء الجزائرية ) واج( ووكالة األنباء التونسية

 انية ت) وات ( ووكالة األنباء الليبية ) جانا ( ووكالة األنباء الموري

  

 خا اا :  ط وعات وكالة المغر  العرب  لألن اء 

باإلضافة إلى النشرة األخبارية التي تبثها وكالة الم رب العربي لألنباء فإن هذه         

 األخيرة تصدر أربعة مطبوعات توزعها على المنخرطين .ويتعلق األمر ب :

 " ماب أكتياليتي " أخبار عامة تصدر يوميا  

  اكونوماب " أخبار اقتصادية تصدر يوميا " 

  مابريس " تصدر أسبوعيا " 

 "  ماب دوكومون " تصدر شهريا 

 إصدار نشرة دورية لالتصال " ماب انتير 

 

 ثالثا : وكالة تونس افريقيا لألن اء : وات

http://www.tap.info.tn/ar/index.php?option=com_content&task=vie

w&id=86&Itemid 

وقتتتتد شتتتتهدت  1961تأسستتتتت وكالتتتتة تتتتتونس إفريقيتتتتا لألنبتتتتاء / وات/ فتتتتي غتتتترة ينتتتتاير 

الفتتترة الماضتتية تحتتوالت عتتدة واكبتتت مستتارات تطتتور قطتتاع اإلعتتالم فتتي  دىعلتتى متت
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وتبتتتث  . كمصتتتدر رئيستتتي لألخبتتتار علتتتى الستتتاحة الوطنيتتتة تتتتونس، وكرستتتت دورهتتتا

 وكالتتتة تتتتونس إفريقيتتتا لألنبتتتاء عديتتتد النشتتترات األخباريتتتة المتخصصتتتة داختتتل التتتبالد

لعربيتتتة وخارجهتتتا بصتتتورة متواصتتتلة علتتتى متتتدى األربتتتع وعشتتترين ستتتاعة بالل تتتات ا

العتتتاملين بهتتتذه المؤسستتتة زهتتتاء ال  ومستتتايرة ، وبلتتت  عتتتدد .واالنقليزيتتتة والفرنستتتية

ومصتتورين ومتتوثقين  متتنهم ينتمتتون لستتلك التحريتتر بتتين صتتحفيين 220موظفتتاً  300

ت طتتتى  يعملتتتون بتتتالمقر الرئيستتتي بالعاصتتتمة وضتتتمن شتتتبكة المكاتتتتب الجهويتتتة التتتتي

 250التتتتي تبثهتتتا الوكالتتتة يوميتتتا  كافتتتة أرجتتتاء التتتبالد ويبلتتت  معتتتدل مجمتتتوع البرقيتتتات

 . برقية

وتتتتتزود وكالتتتتة تتتتتونس إفريقيتتتتا لألنبتتتتاء زبائنهتتتتا متتتتن الصتتتتحف والمجتتتتالت اليوميتتتتة 

بمتتتا تحتاجتتته متتتن صتتتور فوتوغرافيتتتة متتتن ختتتالل / وحتتتدة التصتتتوير / التتتتي  والدوريتتتة

 ة.التقنيات الرقمية وتقنيات المعالجة اإللكتروني تستخدم حاليا أحدث

 والمعلومتتات فتتي الوكالتتة خزينتتة مهمتتة متتن الوثتتائق والمراجتتعوتضتتم وحتتدة التوثيتتق 

والملفتتتتتات والمعطيتتتتتات حتتتتتول مختلتتتتتف الوقتتتتتائع واألحتتتتتداث والمواضتتتتتيع الوطنيتتتتتة 

برقيتتتتتات الوكالتتتتتة والوكتتتتتاالت العربيتتتتتة والعالميتتتتتة والجرائتتتتتد  والدوليتتتتتة مصتتتتتادرها

إضتتتتافة إلتتتتي مختتتتتارات متتتتن الكتتتتتب واإلصتتتتدارات  والمجتتتتالت الوطنيتتتتة واألجنبيتتتتة

يمكتتتتن النفتتتتاذ إلتتتتى قاعتتتتدة معلوماتيتتتتة  الوكالتتتتة عبتتتتر الشتتتتبكة الداخليتتتتة  .صصتتتتةالمتخ

 .معلومات ومعطيات محينة ومتعددة األغراض واست الل ما تحويه من

العربية  و الفرنسية  هما النشرة الوطنية / وات أ   تقدم الوكالة  نشرتين أساسيتين بالل تين

 والنشرة العالمية /وات ب/   /

 موعة من الدوائر المتخصصة التي تبث على النشرة / وات أ/ وهي :في الوكالة مج

 .دائرة األخبار السياسية والدبلوماسية  -

 .دائرة األخبار االقتصادية والمالية -  

 .دائرة األخبار الجهوية واالجتماعية -

 دائرة األخبار الثقافية -

 .دائرة أخبار الشباب والرياضة -
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تعتتتتدها دائتتتترة األخبتتتتار    تتضتتتتمن البرقيتتتتات التتتتتي   وات ب / النشتتتترة العالميتتتتة /       

  والوطنيتتتتة  الوكتتتتاالت األجنبيتتتتة العالميتتتتة منهتتتتا   العالميتتتتة انطالقتتتتا ممتتتتا تتلقتتتتاه متتتتن

فتتتتي    علتتتتى ت طيتتتتة األحتتتتداث العربيتتتتة واإلقليميتتتتة والدوليتتتتة التتتتتي تجتتتتد   وباالعتمتتتتاد

 ساعة . 24تونس . وتبث النشرة العالمية على مدى 

تبتتتث الوكالتتتة نشتتترة عامتتتة تتتتتألف متتتن مجمتتتوع متتتا يتتتتم بثتتته   : لعامتتتة/ وات ع /النشتتترة ا

بكامتتتتل إنتتتتتاج    النشتتتترتين / أ / و / ب / وهتتتتو متتتتا يستتتتمح للمشتتتتتركين بتتتتالتزود   فتتتتي

 .الوكالة اليومي وتلقيه على جهاز واحد

: تبتتث الوكالتتة نشتترة بالل تتة االنقليزيتتة تتضتتمن فحتتوى أهتتم األخبتتار النشتترة الخارجيتتة 

 .يتم بثها في النشرة الوطنيةالتي 

: طتتتتتورت وكالتتتتتة تتتتتتونس إفريقيتتتتتا لألنبتتتتتاء نظامتتتتتا   خزينتتتتتة وات / تتتتتتاب انفتتتتتو /    

األخبتتتتار وخزنهتتتتا واستتتتت اللها بواستتتتطة حاستتتتوب مركتتتتزي يمثتتتتل    معلوماتيتتتتا لتلقتتتتى

ويستتتمح هتتتذا النظتتتام لمستتتتعمليه باقتصتتتاد التتتورق    وات ويستتتمى / تتتتاب انفتتتو /   خزينتتتة

   عمتتتتتال بمتتتتتا ينب تتتتتي متتتتتن ستتتتترعة وإتقتتتتتان وبمتتتتتا يمكتتتتتن متتتتتنوإنجتتتتتاز األ   والوقتتتتتت

انفتتتو / يستتتمح  بتلقتتتي    االستتتت الل األمثتتتل والتختتتزين عنتتتد الحاجتتتة متتتن ذلتتتك أن / تتتتاب

البرقيتتتتتتات علتتتتتتى شاشتتتتتتة الحاستتتتتتوب بل تتتتتتات العمتتتتتتل التتتتتتثالث )العربيتتتتتتة والفرنستتتتتتية 

واالنقليزيتتتتة  ومعالجتتتتة عديتتتتد البرقيتتتتات فتتتتي وقتتتتت واحتتتتد ، االطتتتتالع علتتتتى البرقيتتتتات 

متعتتتددة، إمكانيتتتة استتتتعمال الحاستتتوب ألغتتتراض    إلنجتتتاز فتتتي / تتتتاب انفتتتو / بمفتتتاتيحوا

 . كاإلبحار في اإلنترنت واست الل النصوص ومعالجتها   متعددة في نفس الوقت

 2005نتتتتوفمبر  15انطلتتتتق دستتتتك الملتيميتتتتديا فتتتتي العمتتتتل منتتتتذ  : دائتتتترة الملتيميتتتتديا  

المعلومتتتة بصتتتفة آنيتتتة والحتتترص علتتتى  وذلتتتك  ألهميتتتة الصتتتحافة اإللكترونيتتتة فتتتي تبليتتت 

شتتتد اهتمتتتام البتتتاحثين التتتراغبين فتتتي االطتتتالع علتتتى أخبتتتار تتتتونس متتتن ختتتالل الشتتتبكة 

 .العنكبوتية

وتبتتتث التتتدائرة بالل تتتات العربيتتتة والفرنستتتية واالنجليزيتتتة. ويعتتتد الموقتتتع نافتتتذة مفتوحتتتة  

ب علتتتتى العتتتتالم الختتتتارجي للتعريتتتتف بتتتتتونس وبتتتتأهم إنجازاتهتتتتا ومكاستتتتبها، إلتتتتى جانتتتت

المتابعتتتة اآلنيتتتة    تمكتتتين المبحتتترين التونستتتيين فتتتي تتتتونس وختتتارج حتتتدود التتتوطن متتتن

 لمجمل األحداث. 

 األد نية )بترا( دابعا :  وكالة األن اء

http://petra.gov.jo/PageInfo.aspx?Lng=2&P=16  
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 األردنية كدائرة مستقلة من دوائر الملكية السامية بإنشاء وكالة األنباء صدرت اإلرادة 

تقديم خدمات أخبارية ذات مصداقية وحيادية تتسم ل .1969 -7-16 وزارة اإلعالم بتاريخ

بالسرعة والشمولية والدقة والموضوعية وباستخدام أحدث التقنيات والموارد البشرية 

 الكفؤة.

 :خدمات الوكالة

 .خبر يوميا 100بالل ة العربية و بمعدل  النشرة اليومية         -

 .خبرا يوميا 35شرة اليومية بالل ةاالنجليزية وبمعل الن         -

 .صورةيوميا 25الصور الفوتوغرافية وبمعدل          -

 .خدمات مركز التدريب         -

 .التلفزيونية خدمات الوحدة         -

 .األرشيف األخباري ويحتوي ما يزيد على المليونخبر         -

 .أالفصورة 110ية الرقمي ويحتوي أرشيف الصور الفوتوغراف         -

  

 مديريات الوكالة: 

 :مديريةاألخبار -1

 : المكاتب في المحافظات-أ

الشونة  -عجلون  -دير أبي سعيد  -المفرق  -جرش  -إربد  -مادبا  -السلط  - الزرقاء 

   الطفيلة .وادي موسى -الموقر -معان - -   العقبة -الكر  -الرمثا  - الجنوبية

 : لين في الخارجالمراس-ب

رام هللا  -أبوظبي -البحرين -تونس -الدوحة–ب داد  –غزة  -بيروت  –دمشق  –القاهرة 

 -طوكيو –بكين - موسكو –كوبنهاجن  –باريس  –بون  –لندن  -نيويور  -واشنطن -

 . مالبورن

 مديرية التحرير2

 مديرية االقتصاد3 -

 مديرية التحقيقات4 -

 وماتمديرية الدراسات والمعل5 -

  مديرية التدريبوالتطوير6  -

 مديرية الهندسة7 -

 مديرية الشؤوناالدارية8 -

 مديرية الشؤون المالية9 -

 الوحدة التلفزيونية10 -

وذلك بقرار من مجلس وكالة  2005في عام  تم تأسيس مركز تدريب الصحفيين  

  االت التدريبفي مج ليلعب دورا محوريا في خدمة أهداف الوكالة  األنباء االردنية 
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. ويمارس  وطلبة كليات الصحافة واإلعالم في الجامعات  والتطوير المهني للصحفيين 

  . من داخل وخارج الوكالة  للصحفيين   المركز حاليا نشاطاته المختلفة في التدريب

 : إلى  هدف المركزوي

لعمل تطوير كفاءة الصحافيين المهنية عن طريق الدورات التدريبية وورش ا  .1 

والندوات في مجاالت الصحافة التخصصية ومجاالت اإلدارة والحاسوب والعالقات 

 العامة .

عملهم لضمان حصولهم على التأهيل  أثناء  . اإلشراف على تدريب العاملين في الوكالة 2

 المهني المناسب.

 ردن في األ المساهمة في نقل التكنولوجيا والتطوير المهني للصحافة اإللكترونية   .3

 التعاون والتنسيق مع المؤسسات العامة والخاصة في المجاالت المتعلقة بالتدريب.   .4

 

 خا اا :وكالة األن اء الفلاطينية 'وفــا' 

 

 تطبيقتتتتاً للقتتتترار الصتتتتادر عتتتتن المجلتتتتس التتتتوطني الفلستتتتطيني فتتتتي دورتتتتته االستتتتتثنائية

، صتتتدر قتتترار اللجنتتتة التنفيذيتتتة  1972المنعقتتتدة فتتتي القتتتاهرة فتتتي نيستتتان / ابريتتتل عتتتام 

لمنظمتتتتتة التحريتتتتتر الفلستتتتتطينية بإنشتتتتتاء وكالتتتتتة األنبتتتتتاء الفلستتتتتطينية  وفتتتتتا ، بتتتتتتاريخ 

، كهيئتتتتتة مستتتتتتقلة مرتبطتتتتتة هيكليتتتتتاً وسياستتتتتيا وإداريتتتتتا برئاستتتتتة اللجنتتتتتة 5/6/1972

اإلعالميتتتة فتتتي مواجهتتتة اإلعتتتالم   تعبئتتتةالتصتتتدي والالتنفيذيتتتة للمنظمتتتة، لتتتتتولى مهمتتتة 

والدعايتتتة اإلستتترائيلية الطاغيتتتة آنتتتذا ، ولتكتتتون منبتتتراً مستتتتقالً يتتتتولى نقتتتل األحتتتداث 

 أو تبعية.   الوطنية من وجهة النظر الرسمية الفلسطينية بعيداً عن أي وصاية

إن دور ورستتتالة وكالتتتة  وفتتتا  يتلخصتتتان فتتتي نقتتتل الحتتتدث الفلستتتطيني متتتن وجتتته نظتتتر 

علتتتى أوستتتع نطتتتاق، والستتتعي إلتتتى التتتتأثير فتتتي التتترأي العتتتام المحلتتتي والعربتتتي  رستتتمية

والعتتتالمي ، عبتتتر تتتتأمين أكبتتتر نقتتتل للخبتتتر الفلستتتطيني فتتتي وستتتائل اإلعتتتالم المقتتتروءة 

والمرئيتتتتتة والمستتتتتموعة، بالستتتتترعة الممكنتتتتتة، وإبتتتتتراز الصتتتتتور المشتتتتترقة للمجتمتتتتتع 

نتتتتتب التتتتتتي تصتتتتتور الفلستتتتتطيني، بتتتتتالنص والصتتتتتورة، وت ييتتتتتر النظتتتتترة األحاديتتتتتة الجا

الشتتتتعب كتتتتـ فصيل مقاتتتتتل  فقتتتتط دون أي اهتمامتتتتات حياتيتتتتة أختتتترى، وتستتتتليط الضتتتتوء 

علتتى مختلتتف جوانتتب الحيتتاة المؤسستتية التتتي تبتتين قتتدرتنا علتتى بنتتاء دولتتة مستتتقلة، لهتتا 

كامتتتل شتتتروط الحيتتتاة والبقتتتاء، ومواجهتتتة السياستتتات المعاديتتتة والتشتتتويهية متتتن أي جهتتتة 

قتتتتل كتتتتل متتتتا يوطتتتتد عالقتتتتات الشتتتتعب الفلستتتتطيني كانتتتتت، كمتتتتا تستتتتعى الوكالتتتتة إلتتتتى ن

 بمحيطه العربي، وبالقوى الدولية المناصرة لقضيته العادلة.

http://www1.wafa.ps/wafa/arabic/index.php
http://www1.wafa.ps/wafa/arabic/index.php
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لقتتد تركتتز عمتتل وكالتتة  وفتتا  منتتذ بدايتتة تأسيستتها علتتى نقتتل الخبتتر الرستتمي الفلستتطيني 

وخصوصتتتتتاً البالغتتتتتات العستتتتتكرية الصتتتتتادرة عتتتتتن القيتتتتتادة العامتتتتتة لقتتتتتوات الثتتتتتورة 

ل توستتتع شتتتيئاً فشتتتيئاً، ليشتتتمل نقتتتل األحتتتداث الوطنيتتتة علتتتى الفلستتتطينية، لكتتتن هتتتذا العمتتت

تنوعهتتتا وأخبتتتار تجمعتتتات الشتتتتات الفلستتتطيني أينمتتتا كانتتتت، ونقتتتل كتتتل األحتتتداث التتتتي 

لهتتتتا عالقتتتتة متتتتن قريتتتتب أو بعيتتتتد بالقضتتتتية الفلستتتتطينية، وبثهتتتتا وفتتتتق الرليتتتتة الرستتتتمية 

 الفلسطينية.

ان متتتا يصتتتدر منهتتتا هتتتو انطلتتتق عمتتتل وكالتتتة  وفتتتا  فتتتي بدايتتتته بستتتيطاً ومتواضتتتعا، فكتتت

نشتتترة يوميتتتة مطبوعتتتة بالل تتتة العربيتتتة، تطتتتور بعتتتدها إلصتتتدار نشتتترة يوميتتتة بالل تتتة 

االنكليزيتتة وثانيتتة بالل تتة الفرنستتية، ومتتن ثتتم نشتترة للرصتتد اإلذاعتتي ، وأختترى ألقتتوال 

الصتتتحف العربيتتتة والدوليتتتة وثالثتتتة لرصتتتد الصتتتحافة واإلذاعتتتات اإلستتترائيلية، وكتتتان 

تزويتتتد الصتتتحافة المحليتتتة والعربيتتتة والدوليتتتة   ات هتتتو أوالالهتتتدف متتتن هتتتذه المطبوعتتت

بتتتالموقف الرستتتمي الفلستتتطيني، بعيتتتداً عتتتن تشتتتويه الجهتتتات المعاديتتتة، وأيضتتتا تزويتتتد 

صتتتتانع القتتتترار الرستتتتمي بتتتتآخر األنبتتتتاء المتعلقتتتتة بالقضتتتتية الفلستتتتطينية متتتتن مختلتتتتف 

 العواصم عبر رصدها وتحليلها.

لتتتة تحقيتتتق مكانتتتة مرموقتتتة بتتتين وكتتتاالت فقتتتد استتتتطاعت الوكا  ورغتتتم حداثتتتة نشتتتأتها

عربيتتتة وعالميتتتة ذات صتتتيت، وحققتتتت فتتتي أوقتتتات معينتتتة أستتتبقيات وحضتتتوراً مميتتتزاً ، 

، وحتتترب طتتترابلس فتتتي 1982خصوصتتتاً أثنتتتاء الحتتترب اإلستتترائيلية علتتتى لبنتتتان عتتتام 

، وقبتتتل ذلتتتك أثنتتتاء الحتتترب األهليتتتة 1985وحتتترب المخيمتتتات  1983شتتتمال لبنتتتان عتتتام 

 في لبنان.

 وفتتا  منتتذ انطالقتهتتا، وحتتتى اآلن، مكمتتالً لعمتتل   لعمتتل التتذي قامتتت بتته وكالتتةلقتتد كتتان ا

مؤسستتتتات إعالميتتتتة أختتتترى كتتتتـ  فلستتتتطين الثتتتتورة  المجلتتتتة المركزيتتتتة الناطقتتتتة باستتتتم 

صتتتتتوت الثتتتتتورة الفلستتتتتطينية  –م.ت.ف والمتوقفتتتتتة حاليتتتتتاً، وإذاعتتتتتة صتتتتتوت فلستتتتتطين 

نية، وتلفزيتتتتون والتتتتتي واصتتتتلت عملهتتتتا حتتتتتى بعتتتتد قيتتتتام الستتتتلطة الوطنيتتتتة الفلستتتتطي

فلستتطين التتذي تأستتس بعتتد قيتتام الستتلطة الوطنيتتة، وغيرهتتا متتن الصتتحف التتتي تأسستتت 

 فيما بعد.

وظلتتتتتت وكالتتتتتة  وفتتتتتا  الناطقتتتتتة الرستتتتتمية باستتتتتم المنظمتتتتتة والستتتتتلطة دون وجتتتتتود أي 

مؤسستتتة أختتترى، علتتتى الستتتاحة الفلستتتطينية، مماثلتتتة لهتتتا فتتتي العمتتتل إن كتتتان ذلتتتك فتتتي 

لقطتتتاع الختتتاص، وبقيتتتت وكالتتتة  وفتتتا  تتصتتتدى لخلتتتق القطتتتاع العتتتام الحكتتتومي أو فتتتي ا

الخبتتتر متتتن مصتتتدره، إضتتتافة إلتتتى تصتتتديها لنقتتتل الخبتتتر الرستتتمي ونقلتتته إلتتتى مختلتتتف 

 جهات العالم.
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وبانتقتتتتال المركتتتتز الرئيستتتتي للوكالتتتتة إلتتتتى أرض التتتتوطن بعتتتتد قيتتتتام الستتتتلطة الوطنيتتتتة 

انون لتتم ، بيتتد أن هتتذا القتت1996جعلهتتا تخضتتع لموجبتتات قتتانون اإلعتتالم الصتتادر عتتام 

ي يتتتتر فتتتتي شتتتتيء متتتتن تبعيتهتتتتا القانونيتتتتة والهيكليتتتتة والسياستتتتية القائمتتتتة علتتتتى قتتتترار 

 .1972تأسيسها في عام 

تتتتم االنتقتتتال متتتن إصتتتدار نشتتترات الوكالتتتة المطبوعتتتة إلتتتى البتتتث عبتتتر شتتتبكة اإلنترنتتتت، 

زائتتر  1500، وقتتد حققتتت الوكالتتة قفتتزة فتتي عتتدد زوارهتتا متتن 1999فتتي أواستتط عتتام 

فيمتتتا  2004شتتتهريا متتتع نهايتتتة ستتتنة  138000بتتتث إلتتتى أكثتتتر متتتن شتتتهريا فتتتي بدايتتتة ال

طلتتب زيتتارة شتتهريا  280000حققتتت صتتفحتها طلبتتات زيتتارة قفتتزة هتتي األختترى متتن 

 .2004إلى أكثر من أربعة ماليين طلب زيارة في أواخر عام  1999  في عام

إن هتتتذا العمتتتل المنجتتتز والتتتذي يحتتتاول مواكبتتتة التطتتتور الحاصتتتل فتتتي تقنيتتتات وستتتائل 

 الم، لم يكن يخلو من معوقات وصعوبات تمثلت بالتالي:اإلع

  إجتتتتراءات الستتتتلطات اإلستتتترائيلية التتتتتي كانتتتتت ال تراعتتتتي الطبيعتتتتة المدنيتتتتة لعمتتتتل 

الوكالتتتة، فقتتتد عملتتتت علتتتى عرقلتتتة عمتتتل مراستتتليها واعتتتتدت علتتتى العديتتتد متتتنهم، كمتتتا 

 قامتتتت بتخريتتتب بعتتتل مكاتبهتتتا أثنتتتاء االجتياحتتتات ودمتتترت أجهزتهتتتا كمتتتا حصتتتل متتتثالً 

، هتتتذا ناهيتتتك عتتتن مهاجمتتتة الصتتتفحة االليكترونيتتتة للوكالتتتة 2001فتتتي بيتتتت لحتتتم عتتتام 

 وتخريبها وبث دعاية إسرائيلية مكانها. 25/7/2002في 

ضتتتتتعف اإلمكانتتتتتات الماديتتتتتة المتاحتتتتتة للوكالتتتتتة الستتتتتت اللها فتتتتتي عمليتتتتتة التطتتتتتوير 

 ومواكبة الت ير الحاصل في مهامها.

ات المرحلتتتتة الجديتتتتدة، وضتتتتعف تكتتتتوين صتتتتعوبة تكيتتتتف الكتتتتادر القتتتتديم متتتتع متطلبتتتت

الكتتتتادر الشتتتتاب المحلتتتتي وعتتتتدم مواكبتتتتته التطتتتتورات الحاصتتتتلة فتتتتي ثتتتتورة المعلومتتتتات 

 وتقنياتها.

 

 لألن اء سا سا :الوكالة العربية الاودية

 http://www.sana.sy/ara/article/22.htm   سانا 

 .24/6/1965اريخ / ت150لألنباء بالمرسوم رقم / ـ أنشئت الوكالة العربية السورية

 .14/2/1978تاريخ  /10ـ وأعيد تنظيمها بالمرسوم رقم /

إداري وتمارس جميع الحقوق والصالحيات التي  ـ تعتبر الوكالة هيئة عامة ذات طابع

 .القوانين واألنظمة النافذة تتمتع بها الهيئات العامة بمقتضى

ها إنشاء فروع ومكاتب دمشق ول وترتبط بوزارة اإلعالم ومركزها الرئيسي في مدينة

 .واعتماد مراسلين داخل القطر وخارجه
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 :ـ يتولى قيادة الوكالة

 مجلس إدارة . 1

 التحرير المدير عام ـ رئيس .2

 . معاونو المدير العام3

 .والمكاتب . مديرو المديريات والفروع4

 :من ـ يتألف الهيكل التنظيمي للوكالة

 ـ المدير العام

 ـ مديرية التحرير

 رية الشؤون اإلداريةـ مدي

 مديرية الخدمات الفنية ـ

 ـ مديرية الشؤون المالية

 الداخلية ـ مديرية الرقابة

 :أوالً ـ مديرية التحرير

 :الدوائر التالية وتتألف من 

 .ـ دائرة األخبار الخارجية 

 . واألجنبية ـ دائرة الوكاالت العربية 

 .ـ دائرة االستماع والرصد اإلخباري 

 .والمحافظات ألخبار الداخليةـ دائرة ا 

 .) األرشيف  ـ دائرة التوثيق والمعلومات 

 .التصوير ـ دائرة 

 :والقانونية ثانياً ـ مديرية الشؤون اإلدارية

 :ثالثاً ـ مديرية الهندسة

 :رابعاً ـ مديرية الشؤون المالية

 .:خامساً ـ مديرية الرقابة الداخلية

 :مديرية التخطيط واإلحصاء سادساً ـ

 :سابعاً ـ مديرية التاهيل والتدريب

 :العامة ثامناً ـ مديرية العالقات

 

 سابعا :وكالة األن اء الاعو ية ) واس (

 

م ، والهدف من إنشائها أن 1971هـ ـ 1390تأسست وكالة األنباء السعودية ) واس ( عام 

وخارجها  تكون جهازاً مركزياً لجمع وتوزيع األخبار المحلية والعالمية داخل المملكة

تواكب تطور المملكة في مرحلة هامة من مراحل نموها وتطورها وتعكس صورة حقيقية 

لواقع هذا البالد وأهلها ولتكون مرآة صادقة لنقل المعلومات على مختلف أشكالها 
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 لمواطنيها من مواقع األحداث في الداخل والخارج . 

ر في المملكة العربية أصبحت خالل فترة وجيزة المصدر األول واألساسي لألخبا

 السعودية. 

 انتشرت خدماتها األخبارية بشكل سريع داخل المملكة وخارجها .

وقد سعت الوكالة منذ تأسيسها إلى إقامة عالقات تعاون وثيقة مع وكاالت األنباء العالمية 

والعربية والنامية والعديد من المؤسسات اإلعالمية بهدف تنمية عملية التبادل األخباري 

 والتدفق الحر لألخبار والمعلومات . 

ووكالة األنباء السعودية عضو مؤسس في اتحاد الوكاالت العربية ووكالة األنباء الخليجية 

 ووكالة األنباء اإلسالمية ووكالة أنباء الدول غير المنحازة.

 وكالة : ـ هيكل ال

ويعمل بها ما  ،  وكالة األنباء السعودية ) واس ( هي إحدى قطاعات وزارة اإلعالم

شخص ويرأس الوكالة مدير عام يرتبط بوزير اإلعالم ، وترتبط بمدير عام  500يقارب 

 الوكالة ثالثة أقسام رئيسية هي : 

 

 ـ أوالً : إدارة األخبار والتحرير :ـ   

 ر الخارجي والتحرير الداخلي. ويتبع لها قسماً التحري

كما يتبع إلدارة األخبار والتحرير أيضاً قسم النشرة اإلنجليزية والترجمة ، وقسم االستماع 

السياسي الذي يرصد اإلذاعات الخارجية ويزود أقسام التحرير بما يجد من أحداث ويُعد 

 قسم االستماع أحد روافد التحرير ومصدر من مصادر األخبار . 

 البحوث والمعلومات الذي يعتبر من أكبر اإلرشيفات المتخصصة في المملكة . ومركز

 ـ نشرات الوكالة : 

ساعة كما  24تصدر الوكالة نشرة يومية شاملة لألخبار المحلية والعالمية يتم بثها طوال 

تصدر نشرة أخبارية بالل ة اإلنجليزية ونشرة أخرى بالل ة الفرنسية ونشرة للخدمات 

ضافة إلى توزيع الصور وتستقبل الوكالة جميع الخدمات األخبارية الصادرة الخاصة إ

 بكل الل ات من وكاالت األنباء األوربية والعربية ووكاالت أنباء الدول اإلسالمية . 

وتساهم بإرسال خدمة أخبارية منتظمة لتوزيعها من شبكة وكالة األنباء اإلسالمية الدولية 

 م االنحياز. ومجمع وكاالت أنباء دول عد

كما تصدر الوكالة صباح كل يوم نشرة يومية مطبوعة بأهم األخبار توزع على كبار 

 المسؤولين في الدولة . 

 ـ مكاتب الوكالة ومراسلوها : ـ 

وحرصاً من الوكالة في أن تكون ت طيتها لألحداث شاملة ومباشرة أقامت عدداً من 

 ا . المكاتب والمراسلين في داخل المملكة وخارجه

ففي الداخل أنشأت الوكالة مكاتب رئيسة في كبريات المدن السعودية كما عينت مراسلين 

http://www.spa.gov.sa/GeneralInformation.php#top
http://www.spa.gov.sa/GeneralInformation.php#top
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 في المحافظات و المدن األص ـر وعينت مراسالت في عدد من المدن داخل المملكة . 

وفي الخارج حرصت الوكالة على إنشاء مكاتب لها في عواصم الدول الكبرى كخطوة 

مراسلين في عدد من المدن األخرى ليزودوا الوكالة باألخبار أولى كما عينت عدداً من ال

 من مصاردها مباشرة وفي أوقات حدوثها . 

 ـ مكاتب الوكالة في الخارج : ـ 

 ـ في بيروت . 1

 ـ في القاهرة.  2

 ـ في صنعاء.  3

 ـ في لندن.  4

 ـ في واشنطن.  5

 ـ في تونس .  6

 ـومكتب  طهران.  7

مراسلون للوكالة في إسالم أباد واألردن ونيويور  ودمشق  باإلضافة إلى ذلك هنا 

والم رب وموريتانيا وفلسطين وبرلين وبروكسل وباريس وموسكو وبكين وفينا ومدريد 

 . وجنيف وسدني والجزائر والكويت 

 : ثانياً : اإلدارة الفنية 

م بدأت وكالة األنباء السعودية في استخدام الحاسب اآللي 1997منذ العشرين من ديسمبر 

في كافة أعمالها ومكاتبها ووحداتها مما أدى إلى ميكنة أعمال الوكالة في إرسال واستقبال 

األخبار ،وتصنيف وحفظ المعلومات ، وفي أعمال الوكالة اإلدارية ، وتقوم اإلدارة الفنية 

 اس ( باإلشراف على تش يل الحاسب اآللي وصيانته . في ) و

كما تختص اإلدارة الفنية باإلشراف على جميع األقسام واألعمال واألجهزة الفنية 

والهندسية وأعمال وتركيب وتجهيز وصيانة األجهزة وتش يلها وتخطيط وتنفيذ مشاريع 

 ألقسام التالية: الوكالة الفنية واإلشراف على صيانة مبنى الوكالة، ويتبعها ا

 ـ قسم التخطيط والمتابعة . 

 ـ قسم الصيانة والتش يل . 

 ـ قسم إرسال واستقبال الصور الفوتوغرافية . 

 ـ قسم الحاسب اآللي . 

 ثالثاً : إدارة الشئون اإلدارية : 

 إنجاز األمور اإلدارية والمالية التي تهم الوكالة وموظفيها . وتُعنى بمتابعة و

ومن مهام هذه اإلدارة توفير الخدمات اإلدارية لكل العاملين في الوكالة ومكاتبها في 

 الداخل والخارج . 

http://www.spa.gov.sa/GeneralInformation.php#top
http://www.spa.gov.sa/GeneralInformation.php#top
http://www.spa.gov.sa/GeneralInformation.php#top
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 ـ وتتكون الشئون اإلدارية من : 

 ـ شؤون الموظفين . 1

 ـ المحاسبة.  2

در والوارد وقيد كل منها في السجالت الخاصة بها ـ االتصاالت ، يقوم بأعمال الصا 3

 وتوزيعها على أصحاب العالقة . 

ـ تشرف إدارة الشئون اإلدارية أيضاً على حركة السيارات واالستعالمات وغيرها من  4

 الوحدات الص يرة التي تتطلبها حاجة العمل في الوكالة .

  ـ عالقة وكالة األنباء السعودية بالوكاالت األخرى :

قامت وكالة األنباء السعودية بعقد اتفاقيات ثنائية لتبادل األخبار مع وكاالت األنباء العربية 

والعالمية وبنت جسوراً للتعاون وتبادل الخبرات مع وكاالت المنطقة والوكاالت العالمية 

فكثيراً ما تبعث وفوداً من الصحفيين والفنيين في زيارات إلى وكاالت صديقة وتستقبل في 

 الوقت نفسه وفوداً مماثلة . 

وتستخدم الوكالة في تبادلها اإلخباري مع الوكاالت التي تربطها معها اتفاقيات خطوط 

 مباشرة عبر األقمار الصناعية والميكرويف . 

ومن بين هذه الوكاالت وكالة األنباء الكويتية والقطرية واإلمارات ووكالة أنباء الخليج 

 ربية . بالبحرين والتونسية والم 

وعلى الصعيد العالمي ترتبط أيضاً ـ واس ـ بعالقات تعاون وتبادل أخباري مع خمس 

 وكاالت عالمية هي : 

 رويترز ـ االسو شيتدبرس ـ اليونايتد برس ـ فرانس برس ـ األلمانية ) د ب أ ( . 

خبراً بمعدل  143879هـ 1421بل  عدد األخبار التي وزعتها ) واس ( خالل عام 

خبراً يومياً بالل ات الثالث العربية واإلنجليزية  400خبراً شهرياً بمتوسط  11990

 086ر  750هـ 1421والفرنسية كما بل  عدد الكلمات التي وزعتها ) واس ( خالل عام 

كلمة يومياً  200241كلمة شهرياً بمتوسط  6ر  007ر  229كلمة أي بمعدل  72ر 

 لفرنسية . بالل ات الثالث العربية واإلنجليزية وا

صورة  57402هـ 1421وبل  إجمالي عدد الصور التي وزعتها ) واس ( خالل عام 

 .4784فوتوغرافية أي بمعدل 

 ثا نا:وكالة األن اء الكويتية ) كونا(

http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/CMSPage.aspx?

CategoryID=14&Language=ar 
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مرسوم بقانون يقضي بإنشاء مؤسسة عامة ذات  صدر 1976أكتوبر عام  6بتاريخ 

شخصية اعتبارية باسم ) وكالة األنباء الكويتية ( وحددت أهداف الوكالة بالعمل على 

تجميع األخبار وتوزيعها على المؤسسات اإلعالمية واألفراد لتزويدهم بالخدمة األخبارية 

عادلة في المحيط اإلقليمي الموضوعية غير المتحيزة واألمينة ،وإبراز قضايا الكويت ال

 والدولي .

 مرحلة االحتالل العراقي للكويت

 13/10/1990استطاعت الوكالة خالل فترة قصيرة من إعادة تنظيم هيكلها ، وفي 

اعتمادا على الكوادر الوطنية بدأت بثها من لندن للتواجد العربي اإلعالمي والعالمي 

بتأكيد شرعية النظام واستقاللية الكويت  الكبير وتحددت رسالة الوكالة في تلك الفترة

إلى نوفمبر  1990أكتوبر  3كدولة ذات سيادة، واستطاعت خالل الفترة الممتدة من 

عادت  1991خبرا بعد التحرير، وفي نوفمبر من عام  16110من بث حوالي  1991

 1992 كونا إلى مقرها الدائم في الكويت وبدأت إعادة التأسيس والتي اكتملت بحلول عام

خبرا يوميا. ارتفع  40ببث خدمتها األخبارية من جديد .بمعدل  15/11/1991لتبدأ في 

، وأصبح 1999موظفا عام  365إلى  1978موظفا عام  75عدد موظفي الوكالة من 

 خبراً. 72500متوسط عدد أخبار النشر بين العربية واإلنجليزية في نفس العام حوالي 

 :ية و األجن يةال ث الصوت  باللغتيش العرب

 ساعة يوميا .  12زادت ساعات البث إلى  1977يونيو  10في   ال ث باللغة العربية::

نوفمبر  15ساعة يوميا . في  16أكتوبر من نفس العام إلى  14ازدادت ساعات البث في 

بدأت كونا خدمتها اإلخبارية الخارجية بالل ة العربية لمدة ثالثة ساعات يوميا  1978عام 

زادت ساعات البث  1979فبراير من عام  15في  ساعة في اليوم .  12رت إلى تطو

بدأت كونا تقديم  1979نوفمبر من عام  28ساعة يوميا. في  16الخارجي لتصل إلى 

خدمة جديدة مخصصة للسفارات وقنصليات الكويت في الخارج ، بهدف ربط العاملين في 

ة الوكالة ومصادر المعلومات الكويتية الخارج بأبرز أخبار الكويت من الصحف ونشر

األخرى . بل  متوسط عدد أخبار النشرة العربية ) الداخلية والخارجية ( التي تم بثها خالل 

 1987و 1986، 1985،  1984خبرا ، ارتفع خالل أعوام  20000حوالي  1978عام 

الشخصية  استحدثت كونا خدمة األخبار 1994في ديسمبر عام  خبر.  50000ليصل إلى 

 وهي خدمة هاتفية تتضمن أخر األخبار المحلية والعالمية على مدار الساعة .

بدأت كونا خدمة البث بالل ة  1980يناير من عام  15في  ال ث باللغة األجن ية: :

فبراير من نفس العام بدأت كونا  25ساعة يوميا . في  12اإلنجليزية داخل الكويت بواقع 
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ساعات يوميا، زادت بعد ذلك مدة البث  10ية خارج الكويت بواقع تقديم خدمتها اإلنجليز

 ساعة يوميا للبث الخارجي والداخلي . 16لتصبح 

 يتكون الهيكل التنظيمي للوكالة من:

مجلس إدارة : ويتكون من المدير العام للوكالة رئيسا وأربعة أعضاء يعينهم  -أ

إلدارة هو السلطة العليا في مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير اإلعالم . مجلس ا

الوكالة ويناط به رسم االستراتيجية اإلعالمية التي يجب أن تنتهجها الوكالة لتحقيق 

 األهداف التي من أجلها أنشئت .

  -ب

 قطاع التحرير يتكون من:

 إدارة التحرير

 مركز المعلومات واألبحاث -2

 مركز كونا لخدمات التصوير -3

 مكتب التنسيق والمتابعة -4

 يتكون من: قطاع الشؤون المالية واإلدارية  -ج

 إدارة تقنية المعلومات -1

 إدارة الشؤون اإلدارية -2

 إدارة الشؤون المالية -3

 إدارة التسويق والعالقات العامة -4

 مركز كونا للتدريب وتطوير القدرات اإلعالمية -5

 خد ات وكالة األن اء الكويتية /كونا/

لمصورة لمختلف المناسبات الوطنية والعربية والعالمية ، وتزويد تقوم اإلدارة بالت طية ا

 وسائل اإلعالم العربية واألجنبية بالصور.

 www.kuna.net.kwأوال : الخدمات التي تقدم عبر موقع/كونا/ على اإلنترنت 

 : خدمة الشريط اإلخباري المتحر   : 1

مة نقل الشريط األخباري المتحر  التي تقوم /كونا/  ببثه عبر موقعها تتيح هذه الخد

األخبار المنشورة من  اإللكتروني إلى موقع المشتر  حيث يحتوي هذا الشريط على أهم

قبل الوكالة وتطوراتها على مدار الساعة ، علما بأن الحد األقصى لعدد األخبار في 

 .أخبار متنوعة  10الشريط األخباري يبل  

http://www.kuna.net.kw/
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 تقنية نقل الملفات File Transfer Protocol  (F.T.P ): خدمة  2

وهنا يمـكن للمشتر  استقبال الخدمة األخبارية للوكالة عن طريق اإلنترنت سواء بالل ة 

ه األخبار إلى العربية أو اإلنجليزية ونقلها إلى موقعه اإللكتروني شريطة  أن ينسب هذ

 جهازه الخاص .كما يمكن له تحميلها على  /كونا/

 

 : خدمة أرشيف المعلومات : 3

وهي عبارة عن أرشيف كبير لألخبار والمعلومات بحيث يمكن عن طريق هذه الخدمة 

إضافة إلى األخبار المنتقاة من الصحف المحلية  1998البحث في أخبار /كونا/ منذ عام 

الخاصة بكونا  والعربية والعالمية ومختلف المواقع اإللكترونية وأخبار اإلصدارات

 وترجمات من الصحف األجنبية .

 

 : خدمة أرشيف الصور . 4

    ويمكن عن طريق هذه الخدمة استرجاع الصور التي قامت الوكالة بعرضها على الموقع سواء

الصور الخاصة بالوكالة أو صور بعل وكاالت األنباء العربية والعالمية التي قامت  

لك عن طريق تحديد الصورة المطلوبة واختيار فيما بينها وذ /كونا/ بإبرام  اتفاقيات تعاون

 . الفترة الزمنية المطلوبة

 

: خدمة اإلعالن : ويقدم موقع الوكالة خدمة اإلعالن للجهات التي ترغب بعرض  5

خدماتها عبر موقع /كونا/ بأسعار معتدلة تختلف باختالف حجم ومكان اإلعالن وهي 

 د.  شهريا .  200د.  و  500عادة تتراوح بين 

 

 ثانيا : الخدمات األخبارية للوكالة عبر خطوط وزارة المواصالت:

وهنا يمكن استقبال خدمة /كونا/  اإلخبارية عن طريق جهاز استقبال النشرة األخبارية  

حيث تقوم الوكالة بتزويد المشتر  بالجهاز وتمديد  الخطوط  السلكية الالزمة لتش يله 

 بل رسوم  تختلف باختالف الجهات المشتركة .وعمليات الصيانة مقا

مركز /كونا/ للتدريب وتطوير القدرات اإلعالمية لتدريب  1995كما أنشأت عام  -

إعالميين من داخل الكويت أو خارجها على أيدي نخبة مميزة من الكوادر المشهود لها 

يد من الخبرات بالخبرة والتميز بهدف زيادة قدرات المتدربين المهنية وإلكسابهم المز

 والمعارف .
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ولمواكبة آخر التطورات الحاصلة في المجال اإلعالمي بهدف إبقاء /كونا/ في دائرة 

التنافس اإلعالمي تم إطالق الخدمة األخبارية للوكالة عن طريق خدمة الرسائل القصيرة 

S.M.S  . 

  تاسعا : وكالة أن اء اا ادات )وام(

http://www.wam.org.ae/servlet/Satellite?c=Page&cid=1135099400

269&pagename=WAM%2FWAM_A_Layout 

بقرار وزاري. وبدأت )وام(  1976ـ تأسست وكالة أنباء اإلمارات في نوفمبر عام 

 .1977يونيو  18إرسالها في 

وكالة عربية  19ـ وتستقبل )وام( من خالل دوائر األقمار الصناعية والتل راف إرسال  

وكالة عربية  20ودولية،  وترتبط )وام( باتفاقيات للتعاون والتبادل اإلخباري مع أكثر من 

 ودولية.

كاالت وـ وهي عضو في اتحاد وكاالت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد  

 العربية واتحاد وكاالت الدول اإلسالمية ومجمع وكاالت دول عدم االنحياز. األنباء

 180ـ يبل  عدد العاملين في وكالة أنباء اإلمارات داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  

 مراسالً في خارج الدولة. 30شخصاً يشملون الصحفيين واإلدارة يضاف إلى ذلك 

اإلمارات بالل تين العربية واإلنكليزية اعتباراً من الساعة الثامنة  ـ تبث وكالة أنباء 

صباحاً حتى الواحدة فجراً بتوقيت اإلمارات يومياً عدا الحاالت االستثنائية التي يمدد فيها 

 اإلرسال.

عاصمة دولة اإلمارات العربية  أبوظبييقع المقر الرئيسي لـوكالة أنباء اإلمارات في   ـ 

ا مكاتب داخلية على امتداد الدولة في كل من: دبي / الشارقة / عجمان / أم المتحدة وله

  / رأس لخيمة / الفجيرة / مدينة العين / مدينة زايد.القيوين ا

[ مراسالً موزعين كالتالي: الدول 30أنباء اإلمارات ] : لـوكالةالمكاتب الخارجيـــة ـ     

رياض / دمشق / صنعاء / الجزائر/ القدس / العربيــة: القاهرة / بيروت / الرباط / ال

ان / غزة / الخرطوم / ب داد / تونس / طرابلس. الدول األوروربية لنــدن / باريـس /  عم 

آباد / طهران / اسطنبول /  إسالم بروكسل / جنيف / برلين / مدريد. الدول اآلسـيوية

 يور . اســـتراليـاواشنطن/ نيو نيودلهي / موسكو / سيئول / طوكيو. أمـريــــكا:

http://www.wam.org.ae/servlet/Satellite?c=Page&cid=1135099400269&pagename=WAM%2FWAM_A_Layout
http://www.wam.org.ae/servlet/Satellite?c=Page&cid=1135099400269&pagename=WAM%2FWAM_A_Layout
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بالمائة من  90إلى  80الخدمات ت طي وكالة أنباء اإلمارات منذ بدء إرسالها ما بين 

إجمالي األخبار المحلية الرسمية والشعبية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وتتولى وام 

على الت طية األخبارية المصورة فوتوغرافياً وتلفزيونياً وتوزعها ضمن خدماتها هذه 

 الصحف ومحطات اإلذاعة والتلفزيون. 

وت طي وام أنشطة الوفود الرسمية للدولة في المؤتمرات واالجتماعات المحلية واإلقليمية 

 والدولية التي تشار  فيها دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 اليونايتد -االسوشيتد برس  -وتستقبل وام الخدمة المصورة لوكاالت عالمية هي: رويتر  

 برس.

توفر وام خدمة إرسال الصور للجهات التي تطلبها داخل الدولة وخارجها. وتوزع وام 

خدماتها األخبارية العادية والمصورة ] مجاناً [ على الصحف وأجهزة اإلعالم األخرى 

المرئية والمسموعة. إضافة إلى جهات أخرى 

رسمية داخل الدولة وإلى سفارات دولة اإلمارات 

دة في الخارج ليبل  عدد الجهات العربية المتح

 جهة 230المستفيدة من خدمات الوكالة 

 عاشرا :وكالة األن اء اليمنية )س ث(

http://www.sabanews.net/ar/news2.ht

m 

 وكالة األنباء اليمنية )سبأ( هي وكالة األنباء

الرسمية للجمهورية اليمنية وقد عرفت بهذا االسم 

الثاني والعشرين  يعقب قيام الجمهورية اليمنية ف

م , وتعد نتاجا لدمج وكالة سبأ 1990من مايو 

األنباء الرسمية لما كان يعرف  لألنباء وهي وكالة

م ووكالة أنباء عدن وهي 1970 بالجمهورية العربية اليمنية والتى تأسست في يوليو

راير الديمقراطية والتى تأسست في فب الوكالة الرسمية لما كان يعرف بجمهورية اليمن

اتحاد وكاالت األنباء العربية )فانا(  م .. ووكالة األنباء اليمنية عضو في1970عام 

باتحاد وكاالت األنباء االسيوية )اوانا(  ومجمع وكاالت أنباء عدم االنحياز وعضو جديد

 . الوطنية والعالمية وتربطها عالقات تعاون مع وكاالت األنباء

( لسنة 79ـدر بذلك قرار وزير اإلعالم رقم )وتضم الوكالة عشر إدارات عامة وصـ

 : م ( أهمها2002)

 : مجلس االدارة

 : ويشكل على النحو التالي

  .رئيس التحرير ويكون متفرغا -رئيس مجلس اإلدارة )  1
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نائب  -نائب رئيس مجلس اإلدارة  )  2

 رئيس التحرير 

مدير عام المؤسسة العامة لإلذاعة  ) 3

 . والتلفزيون عضو

 مدير عام المؤسسة العامة)   4

 . لالتصاالت السلكية والالسلكية عضو

مدير عام األخبار في الوكالة )   5

 . عضو

 .مدير التحرير في الوكالة عضو )   6

 . ممثل عن وزارة الخارجية عضو )   7  

 . اإلعالم عضو ممثلن وزارة )    8

 ضو .شخص من ذوي الخبرة والكفاءة من موظفي الوكالة ع )   9

 

 :التحرير رئيس -أوال: اإلدارة العامة لمكتب رئيس مجلس اإلدارة 

  : اإلدارة العامة لألخبار

 

اإلدارة العامة للتحرير : وتنقسم إلى أربعة إدرات صحفية ، إدارة التحرير العربي 

 والدولي 

 إدارة الرصد االذاعي والتلفزيوني  وإدارة النشرات ، وإدارة التحرير االجنبي 

 . الفنية والهندسية دارة العامة للشؤوناإل

 

 : مركز البحوث والمعلومات : رابعاً 

المهني والبحثي وفقا لمنهجية  يسعى المركز لتكوين قاعدة معلوماتية سليمة تخدم العمل

نوعية تسهم في توثيق ودراسة  علمية يستطيع المركز من خاللها إجراء أبحاث ودراسات

والمعلومات على تنظيم األرشيف  ث .. ويعمل مركز البحوثوحفظ التاريخ اليمني الحدي

الحديثة والوسائل الفنية في  الصحفي الحالي عبر استخدام  أحدث التقنيات واألساليب

 . االطالع عليها تنظيم واسترجاع المعلومات بما يضمن حفظها وسهولة

 : خامساً : اإلدارة العامة للشؤون التجارية

ادة تنظيم هيكلها التركيز على الجانب التجاري, حيث تعد وكالة أثناء إع حرصت الوكالة

 اليمنية )سبأ( من الوكاالت العربية الوحيدة التي تتحمل جزء من أعباء عملها عبر األنباء

إصدارات  إيراداتها التي تحصلها من العمل التجاري الذي تنفذه , وتعنى هذه اإلدارة ببيع

المطبوعة  راكات نشرات الوكالة األخبارية وإصدارتهاالوكالة ومطبوعاتها ومتابعة اشت

تقوم  وبيع خدماتها التصويرية واإلعالنية والفنية وكذا خدمات الطبع التجاري كما

وزيادة  بالترويج لخدمات الوكالة وإصدارتها والنهوض باألعمال التجارية واإلعالنية
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الخدمات  يع وتحديد أسعارالمشتركين وموارد الوكالة إضافة إلى متابعة عملية التوز

 . واالشتراكات

 

 الثالث ع ر للفص  صا د و راجع  ختاد  

 

أديب مروة : الصحافة العربية : نشتأتها وتطورهتا ، بيتروت : دار مكتبتة الحيتاة  -1

1961. 

 .1992تركي نصار : تاريخ اإلعالم األردني ، األردن " طبعة مكتبة البهجة "  -2

-1965الجزء الثاني ) –ورية في مائة عام جوزيف إلياس : تطور الصحافة الس -3

 .1982( ، بيروت : دار النضال 1965

-1965الجزء األول ) –جوزيف إلياس : تطور الصحافة السورية في مائة عام  -4

 . 1982( بيروت : دار النضال 1965

حسني أحمد وأسامة سيف الدين : الصحافة القطرية : نشأتها وتطورها ، قطر :  -5

 .1984ديثة مطابع الدوحة الح

حستتتين أحمتتتد محمتتتد وأستتتامة ستتتيف التتتدين : الصتتتحافة القطريتتتة : نشتتتأتها -10 -6

 .1983وتطورها ، قطر: د. ن 

، القتاهرة  1974-1872د. عبد هللا يحيى الزين : اليمن ووسائله اإلعالميتة -11 -7

 .1985: مطابع الطوبي التجارية 

وافع والنتتائج ، د. محمد حسن عبتد هللا : صتحافة الكويتت : رليتة عامتة بتين التد -8

 .1985الكويت: مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية 

د. محمد عبد الجبار سالم ، د. محمد سعيد مقبل : الصحافة اليمنيتة فتي المنتاطق  -9

 . 1955، صنعاء : مركز عبادي للدراسات والنشر  1967-1940الجنوبية 

حتالل ، ترجمتة : دوف سينار ، داني روبنشتاين ، الصحافة الفلسطينية تحت اال -10

 د. كمال أبو سماحة ، عمان صامد : دار الكرمل .

، إعتتداد ستتامي رفائيتتل بطتتي ، ب تتداد : دار  1رفائيتتل بطتتي : صتتحافة العتتراق ج -11

 .1985الكندي 

الصتتحافة العربيتتة فتتي  –الزبيتتر ستتيف اإلستتالم : تتتاريخ الصتتحافة فتتي الجزائتتر  -12

 بدين .، مطبعة النسر بعا 1940-1920الجزائر بين الحربين 

السيد عبتد الترزاق الحستني : تتاريخ الصتحافة العراقيتة الجتزء األول ، المطبعتة  -13

 .1971الثالثة، صيدا : مطبعة العرفان 

الشيخ محمد الفاضل بن عاشور ، الحركة األدبية والفكرية في تتونس ، تتونس :  -14

 .1972الدار التونسية للنشر 

المعاصترة ، عمتان : دار  صالح أبو اصبع : االتصال واإلعتالم فتي المجتمعتات -15

 .2005مجدالوي : 



 
 
 
 
 

 

340 
 

عبد الرحمن فرفور )مراجعة وتقديم ( : الدوريات العربية : لمحات من تاريخها  -16

 .1993منتخبات من نوادرها ، دبي : مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث  –

، طرابلس:  1922-1866عبد العزيز سعيد الصويعي : بدايات الصحافة الليبية  -17

 .1984جماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن الدار ال

عبد هللا النويس : وسائل اإلعالم في دولة اإلمارات العربية المتحدة ، أبو ظبي :  -18

 . 1984د.ن

عتتزة علتتي عتتزت : الصتتحافة فتتي دول الخلتتيج العربتتي ، ب تتداد : مركتتز التوثيتتق  -19

 .1983اإلعالمي لدول الخليج العربي : 

فتتتي األردن ، عمتتتان : مكابتتتة المحتستتتب : محمتتتد أبتتتو صتتتوفة : الصتتتحافة  -27 -20

1996. 

الجتتزء األول  -1976-1876محمتتد ستتليمان : تتتاريخ الصتتحافة الفلستتطينية  -28 -21

 .1987( ، بيروت : بيسان للنشر والتوزيع 1876-1918)

هاشتتتم عبتتتده هاشتتتم:االتجاهات العدديتتتة والنوعيتتتة للتتتدوريات الستتتعودية ،  -29 -22

 .1981المطبعة األولى ، جدة : تهامة 

ياسر الفهد : الصحافة العربية المعاصرة وآفاقها الثقافية بين النقد والتوثيتق  -30 -23

 .1980، دمشق: مطبعة اإلنشاء 

، بيتروت :  1948-1876يوسف خوري : الصتحافة العربيتة فتي فلستطين  -31 -24

 .1976الدراسات الفلسطينية  مؤسسة

25- http://www.sabanews.net/ar/news2.htm 

26- http://www.wam.org.ae/servlet/Satellite?c=Page&cid=1135

099400269&pagename=WAM%2FWAM_A_Layout 

27- http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/CMSPag

e.aspx?CategoryID=14&Language=ar 

28- http://www.bna.bh/?p=2 

29- http://www.sana.sy/ara/article/22.htm  

30- http://petra.gov.jo/PageInfo.aspx?Lng=2&P=16  

31- http://www.tap.info.tn/ar/index.php?option=com_content&

task=view&id=86&Itemid 

32- http://www.map.ma/map/servicesar.html 

33- http://www.mena.org.eg/index.aspx?uc=./UI/Visitors/Abou

t 

 

 

http://www.wam.org.ae/servlet/Satellite?c=Page&cid=1135099400269&pagename=WAM%2FWAM_A_Layout
http://www.wam.org.ae/servlet/Satellite?c=Page&cid=1135099400269&pagename=WAM%2FWAM_A_Layout
http://www.bna.bh/?p=2
http://www.bna.bh/?p=2
http://www.sana.sy/ara/article/22.htm
http://www.map.ma/map/servicesar.html
http://www.map.ma/map/servicesar.html
http://www.mena.org.eg/index.aspx?uc=./UI/Visitors/About
http://www.mena.org.eg/index.aspx?uc=./UI/Visitors/About


 
 
 
 
 

 

341 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

342 
 

14 

  الرابع ع رالفص   

 العرب  الوطش الجماهيري ف  االتصال

 الاينما واا اعة والتلفز  العربية

 نظر  تاديخية 
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 الخا س ع رالفص   

 الاينما واا اعة والتلفز  العربية

  الاينما : أوال:

األختتوان لتتوميير فتتي  كتتان أول عتترض ستتينمائي فتتي العتتالم هتتو العتترض التتذي قد متته 

، وتم عرض المشتاهد األولتى آللته الستينما فتي الواليتات المتحتدة التتي  1896باريس عام 

اخترعهـا أرمات وأديستون ، وبتدأت تنتشتر الستينما فتي العتالم ، إذ تتم عترض أولتى أفتالم 

في نفس العام التذي تتم فيته  1896كانون األول عام  28لوميير في مقهى باإلسكندرية في 

كتتانون األول  28ضتته فتتي بتتاريس وبعتتد شتتهر تقريبتتاً تتتم أول عتترض فتتي القتتاهرة فتتي عر

 وبعد شهور قليلة من تقديم العرض األول في مصر تم أول عرض في تونس . 1897

، وعرفتتت العتتراق أول عتترض  1908فتتي ستتوريا كتتان أول عتترض فتتي حلتتب عتتام  

 . 1909سينمائي في عام 

 –عتتتتترف العتتتتتراق الستتتتتينما  1909وفتتتتتي عتتتتتام  

تموز من ذلتك العتام  –يوليو  26ليلة األحد  –كعروض 

حيث أطلق على العرض اسم " فرجة السينما تتوغراف 

ب تتتداد( ، ثتتتم فتتتي  -" وذلتتتك فتتتي دار الشتتتفاء )الكتتتر  

)البساتين( المالصق للعباخانة ، وكانت العروض تتم " 

باألشتتكال اللطيفتتة التهذيبيتتة المبهجتتة " كمتتا أعلتتن فتتي 

 .آنذا  الصحف الب دادية  

ثم تتالت بعد ذلك العروض التجارية للفن السابع في أقطار الوطن العربي تباعاً عتن  

طريق الشركات ال ربية التي واكبت ال زو االستعماري العسكري واالقتصادي والثقافي ، 

لتصبح السينما بعد ذلك الملهاة األولى في المجتمع العربي حتى عقد الستتينات حيتث ظهتر 

فرض نفسه كمزاحم عنيد ، فبدأت عروض السينما باالنحسار أمام هذا المزاحم التلفزيون ي

الجديتتد بعتتد موجتتة المتتد الكبيتتر فتتي األربعينتتات والخمستتينات والنصتتف األول متتن عقتتد 

 (39الستينات )جان الكسان ص 
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وقد بدأت مصر في اإلنتتاج الستينمائي مبكتراً جتداً  

زيتز علتى يتد ع 1907حيث كانت هنتا  محتاوالت عتام 

 1917ودروي  ثم الشركة السينمائية اإليطالية )سيشتا( 

بتأستتتيس استتتتوديو  1923، وليقتتتوم محمتتتد بيتتتومي عتتتام 

سينمائي باسم )أمون فيلم( صور عودة سعد زغلول عام 

وقتتتتام بإعتتتتداد أول فتتتتيلم )برستتتتوم يبحتتتتث عتتتتن  1923

 ( 9ص 1997)محمد كامل القيلوبي 1923وظيفة(عام 

 .1972رامي هو فيلم )ليلى( وكان أول إنتاج سينمائي د

 1928وأنتجتتتتت ستتتتوريا أول فتتتتيلم روائتتتتي عتتتتام  

بعنتتتوان )المتتتتهم البتتتريء( وبعتتتد أربتتتع ستتتنوات أختتترج 

 .1932إسماعيل أنزور ) تحت سماء دمشق( عام 

وأنتتج رشتيد علتي  1930كان أول فتيلم لبنتاني هتو )م تامرات إليتاس مبترو ( عتام  

 ( .10)القيلوبي ص  1931شعبان فيلم )م امرات أبو عبد( عام 

وهتو فتيلم )ابتن الشترق( متن إختراج  1945وأنتج أول فيلم عراقي بالقاهرة في عتام  

ب تداد( متن إختراج أحمتد بتدرخان  –أنتتج فتيلم )القتاهرة  1946نيازي مصطفى وفي عتام 

وخالل أربعين عاماً أنتجت العراق نحو ستين فيلماً روائياً . وكان أول فيلم روائي أنتج في 

( وأول إنتتتاج 37اق هتتو فتتيلم ميلودرامتتا بدويتتة )عاليتتة وعصتتام( )عبتتاس فاضتتل ص العتتر

 . 1955عراقي خالص كـان فيلـم ) فتنة وحسن( عام 

( في عمان حيتث أقيمتت 1929وكان أول عرض سينمائي صامت في األردن عام ) 

حيتتث  1934دار للستتينما أغلقتتت بعتتد خمتتس ستتنوات وعتترف األردن األفتتالم الناطقتتة عتتام 

شتتئت دار عتترض ستتينما البتتتراء وبعتتد ذلتتك انتشتترت الستتينما بتتبطء إلتتى أن جتتاء عقتتد ان

 الخمسينات حيث ازدهرت دور العرض السينمائية . 

ثتم فتيلم  1958وفي األردن كان أول إنتتاج ستينمائي هتو ) صتراع فتي جترش( عتام  

وزارة حينما تأسست  1964. وبدأ االهتمام الحكومي بالسينما عام  1958)وطني حبيبي( 

اإلعتتالم والتتتي تبعهتتا دائتترة الستتينما والتصتتوير وكانتتت مستتؤوليتها إنتتتاج أفتتالم تستتجيلية 

قصيرة ومعظمها أخبارية أو دعائية سياحية ، وتنتج الجريدة الرسمية الناطقتة وحلتت هتذه 

ولعتل أهتم إنتتاج ستينمائي عرفتته األردن هتو فتيلم  1970الدائرة وألحقت بتالتلفزيون عتام 

( متن إنتتاج حتازم الستالم واختراج نجتدت استماعيل أنتزور وكتان ذلتك عتام )حكاية الشرق

وهو فيلم ذو مستوى فني متميز أمتا الستودان فقتد عرفتت الستينما متع مطلتع القترن  1990
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وكتان أول إنتتاج وطنتي  1908العشرين حيث تم تصوير العديتد متن األفتالم فيته منتذ عتام 

متن إختراج كمتال محمتد إبتراهيم . بينمتا هتو فتيلم )الطفولتة المشتردة(  1951سوداني عام 

باستتم مكتتتب االتصتتاالت العتتام  1949كانتتت قتتد أنشتتئت أول وحتتدة إلنتتتاج األفتتالم عتتام 

،  1970للتصوير السينمائي وكان ينتج األفالم الدعائية وجريدة نصتف شتهرية وفتي عتام 

ور هاشتم عتام قام إبراهيم الملس بإنتاج أول فيلم روائي وهو )آمال وأحالم( وبعده أنتتج أنت

  ( .408)فيلم شروق( )جان الكسان ص  1974

والتذي  1950وكانت الكويت قد أنشتأت قستماً للستينما ملحقتاً بتوزارة المعتارف عتام  

 1961وأنشتتئ قستتم للستينما فتتي التلفزيتتون الكتتويتي عتتام  1961انتقتل إلتتى وزارة اإلعتتالم 

تج بعتد ذلتك فتيلم )عتترس وكتان أول إنتتاج روائتي طويتل هتتو فتيلم ) بتس يتا بحتر( التتذي أنت

 الزين( .

عرفتتت ليبيتتا الستتينما مبكتتراً وذلتتك أثنتتاء االحتتتالل اإليطتتالي لهتتا حيتتث قامتتت بعتتل  

 . 1911الشركات األجنبية بتصوير األشرطة التسجيلية التاريخية عام 

بدأت الحكومة بإصدار الجريدة الناطقتة ، وبعتد ثتورة الفتاتح متن ستبتمبر  1955ومنذ عام 

بالستتينما حيتتث أنشتتأت أمانتتة اإلعتتالم الثقافتتة ) إدارة اإلنتتتاج الستتينمائي ( عتتام  تتتم االهتمتتام

تتتم إنشتتاء المؤسستتة العامتتة للخيالتتة والتتتي أنتجتتت ختتالل خمتتس  1973وفتتي عتتام  1971

( أشتترطة 7شتتريطاً تستتجيلياً ومتتن بينهتتا تتتم إنتتتاج ) 130أكثتتر متتن  1979 – 74ستتنوات 

 روائية طويلة .

في السينما غنية نسبياً فقد تم أول عرض سينمائي فيها بعد  أما تونس فكانت تجربتها 

أشهر قليلة من عرض األخوين لوميير في باريس ، وتم إنشاء أول صالة عرض سينمائية 

، وكانت أول محاولتة إنتتاج ستينمائية هتي إختراج شتمامه شتكلي فيلمته  1908بتونس عام 

،  1946الستينمائي التونستي عتام ، ثم أنشتئ فيهتا المركتز  1921الروائي )الزهراء( عام 

تتتم إنشتتاء عتتدة شتتركات لإلنتتتاج منهتتا شتتركة عمتتار الخليفتتي  1956وبعتتد االستتتقالل عتتام 

وتهتتم  1962والشركة التونسية للتنمية السينمائية واإلنتاج التي أنشأتها وزراة الثقافة عتام 

بة( الدولي ألفتالم وزارة الثقافة بالسينما حيث هنا  مهرجانات للسينما األول مهرجان )قلي

، والمهرجتان التدولي أليتام قرطتاج الستينمائية  1964الهواة الذي يقام كل عامين منذ عتام 

 .1966كل عامين وهو مستمر من عام 

. 1967وأول فيلم روائي تونسي بالكامل أخرجه عمار الخليفي هو فيلم )الفجر( عام  

الستتعمار الفرنستي ، ومنتذ عتام وكانت التجربة السينمائية في الم ترب قتد تمتت فتي ظتل ا

فيلمتتاً روائيتتاً فتتي الم تترب متتن إنتتتاج فرنستتي أو  78فإنتته انتتتج نحتتو  1956حتتتى  1919

 أمريكي وإيطالي وألماني وإنجليزي بمشاركة بعل الم اربة والمصريين .
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كتتتان ينتتتتج األفتتتالم القصتتتيرة  1944وقتتتد أنشتتتئ المركتتتز الستتتينمائي الم ربتتتي عتتتام  

األفتالم الطويلتة  1955و  1944، وقتد أنتتج هتذا المركتز بتين عتامي  والجريدة الستينمائية

التالية )عندما تنضج الثمار( و )االنتصار من أجل الحياة( و)شمس الربيع( و )شمة( وفي 

 كان قد أنتج أول فيلم ناطق بالعربية وهو )الباب السابع( . 1946عام 

التحريتر الجزائريتة إذ  وأما تجربة الجزائر فتي الستينما فقتد ولتدت فتي خضتم حترب 

مدرسة للتكوين الستينمائي ، ثتم أسستت مصتلحة الستينما التابعتة لجتي   1957أسست عام 

التحريتتر الجزائتتري ، وكتتان إنتاجهتتا ملتزمتتاً بالقضتتية الجزائريتتة مثتتل فتتيلم )الالجئتتون(و 

 )الجزائر الملتهبة( ويرصد جان الكسان هذه التجربة بقوله : 

جزائرية في أفالمها األولى ، وبعد أفالمها الضخمة والعديدة " وقد أبرزت السينما ال 

عن معركة التحرير ، الصراعات الطبقية بعتد االستتقالل والستعي نحتو التحريتر الكامتل ، 

و )فجتر  1960و )الليتل يختاف متن الشتمس(  1964ومن هذه األفالم )سلم حديث العهتد( 

و  1969و )حسن الطير(  1967و )الطريق(  1966و )ريح األوراس(  1965المعذبين(

و  1970)األفيتتتتتتتتتتتتتتتتتون والعصتتتتتتتتتتتتتتتتتا( 

و ) دوريتتتة نحتتتو  1972)االستتترالطيبة ( 

و)عطلتتتتتتتة المفتتتتتتتت   1972الشتتتتتتترق ( 

و )  1974و )اإلرث(  1973الظتتتتتتتتاهر(

و )وقتتائع  1974هتتروب حستتن الطيتترو( 

 . 1970سنوات الجمر ( 

وأنتج الجيل الثتاني متن الستينمائيين  

التلفزيتون  مجموعة أفالم سينمائية أنتجهتا

العترق –الجزائري ومنها : عائالت طيبة 

 –نتتوة  –قطعتتة هرمتتة  –الفحتتام  –األستتود

 –المصتتتتتتتب  -ال اضتتتتتتتبون –الطارقتتتتتتتة 

بالقرب من الصفصتاف،وتمتاز هتذه األفتالم بمحاولتة االقتتراب متن  –يوميات عامل شاب 

ام الواقع الجزائتري المعاصتر بعتد االستتقالل وتتنتاول موضتوع حترب التحريتر دون أوهت

 ( .46أسطورية أو مبال ات تفرغ الحرب من مضمونها الحقيقي.)جان الكسان ص 

ويرى فريد بوغدير أن أفالم السينما األولى في دول الم رب العربتي التثالث تتونس  

والجزائتتر والم تترب كانتتت أصتتداء للقوميتتة والثتتورة ضتتد االستتتعمار واالحتتتالل األجنبتتي 

تحريتر المترأة ، ووضتع الفتالح والهجترة متن  وكانت تشتر  في موضوعات األفتالم مثتل

الريف إلى المدينتة ، ومثتل معانتاة الم اربتة المهتاجرين إلتى أوروبتا ، و مستاو  الطبقتات 
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الحاكمة الحديثة ويرى أنه على الرغم متن 

تجربتهتا لتم تتتمكن الستينما فتي هتذه التتدول 

من أن تقييم صناعة سينمائية مثتل الستينما 

 ( 51-48ص المصرية ) فريد بوغدير 

 اا اعات -ثانياا : 

 اا اعة المصرية :
http://www.ertu.org/radio/main

  _history.html 

تمثل اإلذاعة المصرية النموذج األول      

لإلذاعات الرسمية الحكومية في الوطن 

ب دورا العربي ، التي استطاعت أن تلع

فعاال  في التواصل مع الجماهير العربية 

تخطى حدود مصر وانتقلت خبرات 

العاملين فيها لمساعدة جميع البلدان 

عرفت مصر  العربية بال استثناء 

اإلذاعات األهلية المصرية في 

العشرينيات من القرن العشرين، التي انتشرت بسرعة كبيرة واست لها أصحاب المحال 

رويج لبضائعهم واتسم أغلب مضمونها بالسوقية واالبتذال والخروج علي التجارية في الت

راديو »الذوق العام.استمرت اإلذاعات األهلية علي مدار عشر سنوات وحملت أسماء مثل 

راديو مصر »، «راديو أمير الصعيد»، «راديو األميرة فوزية»، «راديو سابو»، «فاروق

« ماركوني»وإنشاء إذاعة حكومية وآلت إلي شركة ، إلي أن جاء القرار بتوقيفها «الملكية

 البريطانية، مهمة إدخال اإلذاعة المركزية التي ت طي جميع أنحاء البالد

وأكد العقد المبرم بين الجانبين على أن تكون الحكومة المصترية هتي المحتكترة لإلذاعتة ، 

ر ستتنوات قابلتتة وأن الشتتركة وكيلتتة عنهتتا  فتتي إدارتهتتا وإنشتتاء برامجهتتا،  وذلتتك لمتتدة عشتت

 الثقاف ة ث م التا لية للتجديد ، حدد العقد الهدف من برامج اإلذاعة فتي جتانبيين همتا التعلتيم

مادا إعالنية وفز مقاإل ايدارا تتلقيز الشيرةة  بإذاعةةما نص العقد علز عدم السما  و...

 صة من  صيلة رخص أج  ا ا ستقحال قدرها ستو  في المائيه ةيذل  نيص العقيد عليز 

البيانتات واإلرشتادات الرستمية التتي تهتم النشرا  و إذاعةللحاومة المصرية الحق في  أ 

.  دد العقيد أيايا  إنشياء لجنيه الجمهور مثل األرصاد الجوية والزراعة والصحه وغيرها 

http://www.ertu.org/radio/main_history.html
http://www.ertu.org/radio/main_history.html
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عليييا لإ ييرا  علييز الحييرامت تتاييو  ميين خمسيية أعايياء  ال يية ميين م تعييين م الحاوميية 

 .وعاوا  تعين ما الشرةة

أ ول  ان لييق صييو  المييذيع ا مييد سييالم  1934مييايو  31ميين مسيياء  5.30السيياعة  فييي    

الالسييلاية للحاوميية  إلذاعتتةقييائال "هنييا القيياهرا .. هنييا افتتييا  امتتذيع لإلذاعتتة المصتترية 

 المصرية الرسمية . 

أثناء الحرب العالمية الثانية أن  ١٩٤٢قرر مصطفي النحاس باشا رئيس الوزراء في عام 

وزارة الداخليتتة بعتتد أن كانتتت تتبتتع وزارة المواصتتالت ووزارة  ىاإلذاعتتة إلتت تنتقتتل تبعيتتة

 الشؤون االجتماعية.

واتفق ال رفا   1944من مايو  30انتهى عقد شركه ماركوني مع الحكومة المصرية في  

 اا العالقيا  المصيرين  1947إ  أنه في عام ، خمن سنوا  أخرى  ةعلز مد العقد لمد

نتتج عتن  سحب تلا  القوا  الحري انية فيي الجيالء عين من قية السيوين .الحري انية توتر إ

ذلتتك كراهيتتة للشتتعب المصتتري لكتتل متتا يمتتت لإلنجليتتز بصتتلة وبتتذلك فكتترت الحكومتتة 

المصرية بعد عتودة رئتيس التوزراء متن األمتم المتحتدة إلل تاء العقتد متع شتركة متاركوني 

ى لتإقصتيرة  فتترة في غضتون وتمصير اإلذاعة وتحقق التمصير الكامل لإلذاعة وتحولت

أول تشتريع  1949يوليتو عتام  23وصتدر فتي  جهاز مصري بعيد عن السيطرة األجنبيتة.

بشتتأن تنظتتيم اإلذاعتتة  1949لستتنة  98متكامتتل لإلذاعتتة وهتتو متتا يعتترف بالقتتانون رقتتم 

  adio/main_history.htmlhttp://www.ertu.org/rالمصرية .

http://saied2007.jeeran.com/archive/2009/6/899502.html 

 ال رنا ج العام -إ اعة القاهر 

هتي صتوت مصتر الرستمي الشتبكة الرئيستية لإلذاعتة األم   ، وتعتبر شبكة البرنامج العام 

متدى أربتع وعشترين ستاعة  ىالذي يخاطب كل المصريين في داختل مصتر وخارجهتا علت

 . ومياي

يوليو خطتورة هتذا الجهتاز  23ومنذ اللحظة األولي أدركت حركة الضباط األحرار لثورة 

الذي يش ل مكاناً أساسياً فتي معظتم البيتوت المصترية، وبالفعتل كانتت أولتي الكلمتات التتي 

يوليتو  ٢٣عبر بها الضباط األحرار عن حركتهم عبر موجات األثير اإلذاعتي فتي صتباح 

عهتتد جديتتد بعتتد أن عاشتتت مصتتر ستتنوات طويلتتة فتتي ظلمتتات الرشتتوة لتتيعلن بدايتتة  ١٩٥٢

وتبتتع ذلتتك  جتتاء قتترار جمتتال عبدالناصتتر بتتتأميم قنتتاة الستتويس ١٩٥٦والفستتاد. وفتتي عتتام 

بريطانياوفرنستتتا واسرائيل(.قصتتتفت بريطانيتتتا اإلذاعتتتة اإلعتتتتداء الثالثتتتي علتتتى مصتتتر )

http://www.ertu.org/radio/main_history.html
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ذاعتة بالقنابتل إال أن المصرية ورغم أن راديو بريطانيا قتال إنته ستيتم ضترب محطتات اإل

رجتال اإلذاعتة فتي ذلتك الوقتت آثتروا المتوت علتي أال ينقطتع صتوت مصتر وتحولتوا إلتي 

كتيبة فدائية حتي يستمر صوت اإلذاعة المصرية، واتخذت هندستة اإلذاعتة قتراراً يقضتي 

بإنشاء محطة طوار  عاجلة في مدينة القاهرة، واستمرت اإلذاعة في البث عبر محطتات 

ستاعة متن  ٤٨أعدها مهندسون في القاهرة بصفة مؤقتة واستمر العمل ولتم يمتر احتياطية 

 القصف حتي كانت المحطات الرئيسية لإلذاعة المصرية تبث علي الهواء.

تضم البرنامج  1952كانت اإلذاعة المصرية منذ إنشائها وحتى قيام الثورة المصرية عام 

،ولتتم يمتتر عتتام علتتى قيتتام الثتتورة حتتتى  العتام والبرنتتامج األوربتتي ثتتم إذاعتتة ركتتن الستتودان

برغبتة متن مجلتس قيتادة الثتورة والترئيس  1953يوليتو  4أنشئت إذاعة صوت العرب فتي

الراحل جمال عبد الناصر شخصيا ، ثم أنشئت إذاعة اإلستكندرية المحليتة فتي العيتد األول 

ى أن للثورة وتوالى إنشاء اإلذاعتات بعتد ذلتك محطتة الشترق األوستط و محطتة الشتعب إلت

حلت محلها شتبكة اإلذاعتات المتخصصتة وإذاعتة فلستطين وإذاعتة القتران الكتريم وإذاعتة 

البرامج الثاني الذي أصبح البرنامج الثقافي فيما بعد وت ير استم إذاعتة ركتن الستودان إلتى 

 إذاعة وادي النيل .

بق وضعت اإلذاعة نفسها في خدمة أهداف الثورة حيث كان لها الس 1952يوليو    23في 

في إذاعة أنباء الثتورة والتعريتف بأهتدافها ، ولقتد اتستمت اإلذاعتة أيضتاً فتي تلتك المرحلتة 

بالتوسع واالنتشار البرامجي وتعدد اإلشراف على اإلذاعة من مجلس الوزراء إلتى وزارة 

بإنشائها ونص على ضم  1952نوفمبر  10اإلرشاد القومي التي صدر مرسوم بقانون في 

ا رأت الوزارة ضرورة إعادة تشتكيل مجلتس إدارة اإلذاعتة حرصتاً علتى اإلذاعة إليها ،مم

 1953لستنة  383استقاللها بحيث يبقى لها الشخصية المعنوية الكاملة فصدر القانون رقم 

 . 1949لسنة  98بتعديل بعل أحكام القانون رقم 

 7وضعت وزارة اإلرشتاد مشتروع قتانون جديتد لتنظتيم اإلذاعتة صتدر فتي 1955في عام 

صتتدر قتترار جمهتتوري باعتبتتار اإلذاعتتة مؤسستته  1958وفتتى فبرايتتر 1955ديستتمبر عتتام 

صتدر قترار  1961عامه ذات شخصيه اعتبارية وألحقت برئاسة الجمهوريتة .  وفتي عتام 

جمهتتوري باعتبتتار اإلذاعتتة متتن المؤسستتات العامتتة ذات الطتتابع االقتصتتادي تحتتت استتم 

وأعيتتد اإلشتتراف عليهتتا متتن قبتتل وزارة المؤسستتة المصتترية العامتتة لإلذاعتتة والتليفزيتتون 

اإلرشاد القومي وظل األمر على هذا النحو إلى أن صدرت القوانين الخاصة بإنشاء اتحتاد 

ثتتم صتتدر  1971و  1970اإلذاعتتة والتليفزيتتون وهتتى أربعتته قتتوانين صتتدرت فتتي أعتتوام 

ي عتدلت في شان اتحاد اإلذاعة والتليفزيون وهو القتانون التذ 1979لسنة  13القانون رقم 

المعمتتول بتته حاليتتا والتتذي حقتتق  1989لعتتام  223بعتتل متتواده متتن ختتالل القتتانون رقتتم 

االستتتقرار التنظيمتتي واإلداري لإلذاعتتة المصتترية التتتي بتتدأت تتجتته إلتتى التطتتور والتجديتتد 

 البرامجي والتوسع في هذا االتجاه .
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البدايتة متن حرصت اإلذاعة على تطوير برامجها وزيادة ستاعات إرستالها فبعتد أن كانتت 

خالل شبكتين فقط هما شبكة البرنامج العام وشبكة الشرق األوسط التجارية بل ت فيما بعد 

ثمتتاني شتتبكات منهتتا الشتتباب والرياضتتة، اإلذاعتتات الموجهتتة، وشتتبكة المحليتتات والشتتبكة 

 الثقافية، وصوت العرب والشبكة الدينية

ي إدخال نظام الشبكات اإلذاعيتة في بداية الثمانينات شهدت اإلذاعة طفرة كبرى تمثلت فو

 -الشترق األوستط  -صوت العرب  -التي أصبحت اآلن تسع شبكات وهى )البرنامج العام 

الشتتبكة  -اإلذاعتتة اإلقليميتتة  -الشتتباب والرياضتتة  -اإلذاعتتات الموجهتتة  -القتتران الكتتريم 

 اإلذاعات المتخصصة -الثقافية 

   إ اعة صوت العر   

ابها اإلعالم إلى الجماهير في مختلف أنحاء الوطن العربتي تتجه شبكة صوت العرب بخط

وإلى الجاليات العربية في الختارج ويتستع مضتمون هتذا الخطتاب لتنتاول مختلتف القضتايا 

العربية والسياسية واالقتصتادية واالجتماعيتة والثقافيتة وكتل متا يهتم الشتعوب العربيتة فتي 

ارجي إلى جانب تناوله لما تشهده الساحة عالقاتها بعضها البعل وفى عالقاتها بالعالم الخ

 . العربية من أحداث مهمة وتطورات بارزة فى سائر المجاالت 

بتتدأت إذاعتتة صتتوت العتترب إرستتالها فتتي الستتاعة السادستتة متتن مستتاء يتتوم الستتبت الموافتتق 

وفتـي شتهر    .ها نصيف سياعة فقي  يومييا إرسالي وةا   1953الرابع من شهر يوليو عام 

أصييح  زميين   1954العتتام ، أصتتبح اإلرستتال ستتاعة كاملتتة ، وفتتي ينتتاير  اكتتتوبر متتن نفتتس

ومتترت إذاعتتة  .فتي يوليتتو متتن نفتس العتتام إلتتي ستبع ستتاعات  ايرسيال  سيياعتين ي ووصييل

 -الحرنييامت العحييري  -فلسيي ين  إذاعتة) صتوت العتترب بتطتتورات كثيترة وأصتتبحت تشتتمل 

صيو  العيرا  إذاعتةوأصيحح   المررا العرإي (  م إدأ العمل إناام الشحاا  ايذاعية ي

"وادي النيل" و ، فضال عن ساعات اإلرسال اليومي لكل من إذاعة  ايم تعمل دو  توقف

. أمتتا إذاعتتة فلستتطين فتقتدم خدمتته إذاعيتتة تختتتص بالشتتئون الفلستتطينية  فلسيي ين " إذاعتة" 

ويجستد بينما تعنى إذاعة وادي النيل بكل ما يعزز الروابط القائمتة بتين شتعبي وادي النيتل 

 . تطلعهما المشتر  إلى مزيد من التعاون والتكامل 

 إ اعة ال رق األوسط 

، و هي " كمحطة إعالنية" 1964مايو عام  30بدأت إذاعة الشرق األوسط بثها في        

تتتتوخى جتتذب أكبتتر عتتدد متتن المستتتمعين و المعلنتتين فتتي منطقتتة الشتترق األوستتط ضتتمانا 

يق دخل من العمال  ايجنحية و المحليية عين لرييق )تحقلتحقيق الهدف من إنشائها و هو 

يصتتل  ايعييال  و  تييز   تتييرم الميييدا  خاليييا أمييام المح ييا  ايعالنييية ايخييرى التييي
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سياعة فيي  24ولقد توالت زيادة ساعات اإلرسال حتى وصلت إلتى ( إرسالها إلي المنطقة 

نيهتتا منتتذ و قتتد وضتتعت إذاعتتة الشتترق األوستتط نصتتب عي (1996 -هتتـ  1416رماييا  ) 

إنشتتتتائها و حتتتتتى اآلن هتتتتدفا هامتتتتا هتتتتو أال يختتتتل اإلعتتتتالن بخدمتتتتة األهتتتتداف القوميتتتتة و 

و نتيجتة لعمليتات التطتوير المستتمر التتي شتهدتها إذاعتة الشترق . اإلستراتيجية اإلعالمية 

األوسط منذ إنشائها و حتى اآلن . استطاعت أن تقفتز بعتدد اإلعالنتات و دخلهتا إلتي أرقتام 

يها ما تم و يتم تسويقه من البترامج و المسلستالت ممتا زاد فتي دختل اتحتاد كبيرة يضاف إل

 اإلذاعة و التليفزيون من العمالت المحلية و األجنبية.

 

  اا اعات الموجهة  ش القاهر 

تهتتدف اإلذاعتتات الموجهتتة متتن القتتاهرة إلتتى تعريتتف شتتعوب العتتالم بمصتتر وحضتتارتها 

ختلتف القضتايا العالميتة ،والتعريتف بمبتاد  وثقافتها وإبراز وجهتة النظتر المصترية فتى م

وقيم الدين اإلسالمى والترد علتى التدعايات الم رضتة واالفتتراءات الموجهته إلتى اإلستالم 

إلتى جانتب التعريتف بواقتتع مصتر االقتصتادي والستياحي متتع الحترص علتى إبتراز انتمتتاء 

 18اعة و سي 26156مصر العربي واألفريقي واإلسالمي وخالل هذا العام قدمت الشتبكة 

 دقيقة . 38ساعة و  71دقيقة إمتوس  يومي 

 المناط  الت  تغطيها اا اعات الموجهة

 ت طتتى اإلذاعتتات المصتترية الموجهتته قتتارة إفريقيتتا بستتبع عشتترة   :منطقتتة أفريقيتتا

غرب أفريقيتا وشترق أفريقيتا ووستط  ت طي دقيقة يوميا وهز  15ساعة و  24إذاعة تبث 

 –الحمحييرا  -اليوريييا  -الفو نييية  -ولنييية هييي )ال اوسييا   وجنتتوب أفريقيتتا، وتبتتث بالل تتا

 -االنتدبيلى  -الشتونا  -اللينجتاال  -العفترى –الصومالي  -األمهري  -السواحيلي  - ولواي

 .والفرنسية والعربيةاينجلي ية  إلى( إضافة  الزولو( 

 منطقة آستيا وأستتراليا والشترق االوستط :ت طتى اإلذاعتات الموجهتة منطقتة آستيا 

دقيقيية يوميييا وهييز  5سيياعة و  21وأستتتراليا والشتترق األوستتط بخمتتس عشتترة إذاعتتة تبتتث 

والشرق األوسط ، وتبث با لل تات وطنيتة جنوا  رق آسيا وأستراليا ت طي جنوب آسيا و

الفارسيية  - التركيتةالتايالندية  -المالي ية  -ال ندية ايندونيسية  -الحنرالية  -)ايوردية هي 

 . ((والفرنسية والعربيةاينجلي ية وا ذارية  -ال اجياية  - األوزبكية -الحشتو  -

  ت طـتتـى اإلذاعـتتـات الموجهـتتـة قتتارتي أمريكتتا تتتذاع بتتأربع  :منطقتتة األمتتريكتين

 45ستاعات و  10اإلنجليزية ( وهتى تبتث  -العربية  -األسبانية  - البرت اليةل ات وهى ) 

 دقيقة يوميا.

http://www.ertu.org/radio/turky.html
http://www.ertu.org/radio/turky.html
http://www.ertu.org/radio/osbaky.html
http://www.ertu.org/radio/osbaky.html
http://www.ertu.org/br/index.html
http://www.ertu.org/br/index.html
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  منطقة أوروبا : ت طى اإلذاعات الموجهة قارة أوربا وتبث بست ل ات وهى ) الفرنسية

 45ساعات و  7سية ( وهى تبث الرو -األلبانية  -اإليطالية  -األلمانية  -اإلنجليزية  -

 دقيقة يوميا .

 

 اا اعات المتخصصة المصرية 

هي إحدى الشتبكات اإلذاعيتة ومتن المقترر أن تستتوعب هتذه الشتبكه العديتد متن اإلذاعتات 

إذاعتتة األستترة والطفتتل واألخيتترة تعنتتى بتقتتديم  -األختترى مستتتقبال مثتتل اإلذاعتتة الضتتاحكة 

روحيتة وكتذلك الت طيتة الستريعة لألحتداث القوميتة الخدمات المرورية من ختالل طتائرة م

 FMوالمحليتتة ويتتتم بتتث هتتذه اإلذاعتتات المتخصصتتة علتتى الموجتتات العاديتتة والمتوستتطه 

. وتضتم مبتدئيا أربتع إذاعتات متخصصتة  Afristarإضافة إلى القمر الصناعي افريستار 

 .2000يونيو  17بدأ بث شبكة اإلذاعات المتخصصة في 

اعتتتتتات هتتتتتي :إذاعتتتتتة األغاني/إذاعتتتتتة الكبار/إذاعتتتتتة األخبتتتتتار وهتتتتتى تشتتتتتمل أربتتتتتع إذ 

ذاعة التعليمية   كانت تابعة لشبكة اإلذاعات المحليتة ثتم انضتمت إلتى شتبكة اي/والموسيقى

 اإلذاعات المتخصصة  . 

 اا اعة الفلاطينية

 ) إ اعة القدس ) هنا القدس 

القـدس بتاريخ الثالثين من  تم افتتاح إذاعة

في عهد االنتداب  1936 )مارس( آذار

 وةان  تسمز إال" هنا القدس"البريطاني 

،وكانت تبث ثالث ل ات، هي العربية 

تسلم رئاسة القسم العربي في إذاعة القدس، الشاعر  وقد  واإلنكليزية والعبرية...

البرامج العربية في إذاعة القدس متنوعة  وكانت   . الفلسطيني المعروف إبراهيم طوقان

كان البث في الفترة ما بين  إلذاعتها جميعها  نه لم يكن لها وقت كافوغزيرة، إال أ

ساعا  ونصف ساعة يوميا   من ا أرإع ساعا  ونصف  10يستررق  1948و  1939

ساعة إاللرة العرإيةيو ال  ساعا  ونصف ساعة إاللرة العحرية ي وساعتين و نصف 

ألف  21لس ين في تل  الفترا في ف ذاعةساعة إاللرة اينجلي ية . ةا  عدد أج  ا اي

قاإلة لاللتقال في القدس  1937"هنا القدس" في أوائل كانت برامج إذاعة ج از . 

التقاطها في  وضوا ي ا  هذا إايضافة إلز أ  أج  ا الراديو القوية ةان  قادرا علز 

إ   ) إواس ة ج ازمدينة رام هللا وغيرها من المدن الفلسطينية وصوالً حتى إلى بيروت 

 ة ا( . 668  ما يساوي م449  1ها   20قوي تحلم قدرته
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وتقسيم مدينة القدس إلى   1948أيار  15وإعد إقامة ما دولة الايا  الص يوني إتاري  

  فقد ظل  قسمين عربي وإسرائيلي وبعد قيام وحدة الضفتين  فيما بين البلدان العربية

ايردنية"  إلذاعةأصحح  تسمز إال "ا "هنا القدس" تح  إ را  المملاة ايردنية إذاعة

 .1967من القدس ورام هللا   وذل   تز سنة 

  اعة صوت فلاطيش إ

 إذاعةظ ر  في اي ير  1964في (وإعد قيام منامة التحرير الفلس ينية )م.  .   

المقاومة الفلس ينية  إذاعةصو  فلس ين إاسم م.  .    والتي تعود إلي ا إدايا  

 المعاصرا.

نيقوال الدر  بدور بارز بإنشاء  بنيتها الذي وضع األسس التي اعتمدت  عليها وقام 

 .اإلذاعة

م. 388.1استأجرت المنظمة وقتاً من إذاعة الشرق األوسط التي تبث من القاهرة بموجات 

وساعة صباحية  ساعا : 3صو  فلس ين في تل  الفترا إح  إرنامج ا لمدا  إذاعةإدأ  

 .مسائية وساعةعند العصر وساعة

 أولصو  فلس ين  وأ ارمن إيرو  الجد إذاعةإت سين  وساهم راجي صهيون

المسجلة وايباني ومختلف  عيةوةمية ةحيرا من اي رلة ايذا ذاعةالمسحقة لحنية اي

عين المواد للحرامت التي أعدها الماتب الفني التي أعدها إمساعدا زمالئه من المحد

عاملين على إعطاء اإلذاعة هويتها  ن الفلسطينيين واللبنانيينواألدباء والصحافيين والفناني

 . النضالية الفلسطينية 

  إما في ا أج  ت ا طرأ ت يير على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية  1967بعد هزيمة 

 إذاعةوم سسات ا  ي  انتقل  قيادت ا للمناما  الفدائية إقيادا  رةة فت  ولال التريير 

الفلس يني  إعالمنش   إدارا مو دا لوسائل ال إذ و  م.  .  .ص –صو  فلس ين 

  وهي التي إادر  في }  الفلس يني المو د عالمايب التي عرفت { إرئاسة ةمال ناصر

صو  فت    –ت العاصفة صو  م.  .  . وصو –الجمع إين ايذاعتين صو  فلس ين 

في يوم والفلس ينية". صو  الثورا–وا دا تسمز إال " صو  فلس ين  إذاعةفي مح ة 

صوت إذاعة جديدة في الساعة الساإعة والنصف مساء دوى يول  مرا  1968أيار /11

أما العاصفة فهي الجناح العسكري التابع ) صو  العاصفة(    إذاعةوعرف  نفس ا ا

)محمد  .لحركة فتح

منصور

http://www.sawtakonline.com/forum/showthread.php?t=59674) 
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 ( http://www.haifalana.net/spip.php?article213ناصر الخوالد د.محمد )

  إ اعة بغدا 

 اإلذاعة تأسيس 

 

هو  أول يوم لتجربة  البث اإلذاعي في العراق حيث قامت  1932آذار  22كان يوم 

 530شارت أن طول الموجات التي ستعمل ستكون الحكومة العراقية بأول بث إذاعي وأ

متراً وقد سمعت الجماهير في الساعة التاسعة الكلمات التي بثها فائق شاكر  67-12متراً و

 مدير البريد والبرق العام كان الهدف من ذلك تجربة اآلت البث 

قام قام الملك فيصل األول بافتتاح المعرض الزراعي الصناعي كما  1932نيسان  1وفي 

الملك بالقاء كلمته أمام الميكرفون ومن المعرض تم بث محاضرة لألديب امين الريحاني 

 وقصيدة للشاعر جميل الزهاوي. 

حيث أعلن منهاج 10/6/1936يمكن أن يحدد البث الرسمي إلذاعة ب داد يعود ليوم 

ليها إذاعة اإلذاعة الالسلكية العراقية )التجربة النهائية( وكان طول الموجة التي تبث ع

 كيلو سايكل  767، و391ب داد هي 

صدر نظام جديد لإلذاعة الالسلكية العراقية حيث أبدل اسم )محطة  1937في عام

فلس وذلك  500اإلذاعة( بـ)دار اإلذاعة( وسن قانون الضريبة على كل مذياع قدره 

ألماكن لتمويل مصروفاتها كما وزع عدد من هذه األجهزة على المحافظات والمدارس وا

المهمة. وقد كانت عملية البث من دار اإلذاعة العراقية غير منتظمة في سنواتها األولى 

واستمرت على ذلك حتى  1936حيث كانت تبث يومين في األسبوع اعتباراً من تموز 

بواقع ثالث  1937كانون األول  28وأعيد البث في   1936أيلول  16توقف البث في 

ثالث ساعات ونصف في كل مرة وبدأت اإلذاعة بثها اليومي مرات في األسبوع وبمعدل 

 . 1938في األول من أغسطس 

وفي خضم الحرب العالمية الثانية ومع ازدياد النفوذ البريطاني في  1947بعد فشل ثورة 

العراق قدمت السفارة البريطانية بعل المعونات في مجال اإلذاعة حيث زودت دائرة 

سلة إذاعية جديدة أقوى من المرسالت المستعملة في ذلك الوقت البريد والبرق العامة بمر

كما ل لطي  (. 1943/4/16وقد استخدمت كإذاعة تجريبية جديدة بدأت البث في ب داد في 

 سالم

(http://almadapaper.net/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=53379 

 

http://www.haifalana.net/spip.php?article213
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   ش كة ااعالم العراق 

 ( http://www.imn.iq/pages/about)/ 

إعالميتي شتبكة اإلعتالم العراقتي عيدد مين   قتام 2003بعد ال زو األمريكتي للعتراق  عتام 

االئتتالف  بتشت يل المحطتات والمواقتع التابعتة لتوزارة اإلعتالم المل تاة ، وقتد قامتت ستلطة

 )اس اي اي سييي( ايمرياييية ي واختييار الموقتتتة بتتدعم هتتذا المجهتتود متتن ختتالل شتتركة 

 ستتتوديوهات المتتتوفرة فتتي قصتتر المتتؤتمرات بب تتداد ل تترض اإلنتتتاجالشتتركة أحتتد اال

 التلفزيوني ومحطة الصالحية للبث األرضي في ب داد 

يحتتوي علتى وإموقيع إسيي   13/4/2003فتي  وبدأ البث اإلذاعي على الموجة المتوستطة

تم الح  علز موجة  1/7/2003وبتاريخ  ... ستوديو ص ير في منتزه الزوراء وسط ب داد

 .أم-أ 

 جم وريية العيراق / جرييدا إذاعتة/ تلفزيتون العراقيتة  : التاليتة وتضتم الشتبكة المتديريات

 .إلتتتتتى القنتتتتتوات واإلذاعتتتتتات المحليتتتتتة فتتتتتي المحافظتتتتتات إضتتتتتافة ... الصتتتتتباح

 إ اعة جمهودية العراق

 13/4/2003علتتى الموجتتة المتوستتطة فتتي  بتتدأ البتتث اإلذاعتتي إلذاعتتة جمهوريتتة العتتراق 

...وإتيياري  الحتترق والنهتتب  عتتة إلتتى العمليتتات العستتكرية وعمليتتاتوتعتترض مبنتتى اإلذا

الموقتع األستاس وبنتاء  وخالل هذه الفترة تم تترميم FM تم الح  علز الموجة 1/7/2003

" ليشيمل ن محليتا "إعدما ةااستوديوهات جديدة ومتطورة ،كما تم توسيع نطاق البث دوليا 

(( 5انتيل سيا  -هسحا سيا   -وت بيرد وه - عرا سا  -الح  علز ايقمار ))نايل سا  

 .وأوربا واألمريكيتين وبهذا يصل البث اإلذاعي إلى الوطن العربي

 إ اعة القرآن الكريم 

أوالً لمدة  ست ساعات ،ثم تطورت  7/8/2006بدأت إذاعة القرآن الكريم بثها اليومي 

الوس   )ا .ام( لير يعلى الموجة  مدار الساعة ساعة ي وتح  اآل   18إلى بث  

القمرين األوربي هوت بيرد وعرب سات والنايل  والمحافاا  الجنوإية ةما يتم الح  علز

 . سات

 األخرى :  اإلذاعات العراقية 

شهدت العراق وجود العديد من المحطات اإلذاعية التي ت طي أرجاء العراق وتبث بل ات 

 :عديدة منها وتشرف عليها أطياف سياسية عديدة وهذه المحطات هي 
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:تبث في محافظة واسط )أرضي( وتهتم بآخر أخبار   إذاعة وتلفزيون النهرين .1

 . العراقية بصورة عامة محافظة واسط خصوصا والساحة

 إذاعة وتلفزيون األهوار . .2

 ثقافية منوعة ترفيهية  : إذاعة دار السالم محلية عراقية أخبارية  إذاعة دار السالم .3

عراقية ، من كربالء و من حرم الحسيني  إذاعة الروضة الحسينية المقدسة، إذاعة .4

  المقدس ، بث مباشر على مدار الساعة

العربية واألرمنية  : إذاعة تقافية فنية بل ات الكردية السريانية  إذاعة هيزل من زاخو .5

 . وتبث كذلك على اإلنترنت

واالقتصادية والرياضة وأخبار  : إذاعة منوعة تبث  األخبار السياسية راديو نوا .6

في عموم العراق الموقع بل تين  ة وأخبار الفن يضم كذلك تقارير للمراسلينالعلوم والصح

  . العربية والكردية

ساعة على  24العراقية تبث على مدى  FM : راديو سومر FM راديو سومر .7

ترفيهية  ة برامج متنوعة ثتقيفيةميكاهرتز. شبك 89.2و 99.8وعلى التردد  FM الموجه

الموقع  للتواصل مع المذيعين والدردشة عبر sms باإلضافة إلى االتصاالت الهاتفية وال

  اإللكتروني

 .شبكة إذاعة ام القرى من ب داد .8

9. natran radio  ذاعة عراقية تبث من ب داد برامج : إذاعة ناتران إ إذاعة ناتران

بشرية فقرات بث بالل ة الكردية  علمية ثقافية وثائقية رياضية فنية هادفة برامج تنمية

هيبهوب برامج موسيقية موسيقى  الفرنسية االنكليزية منوعات شرقية غربية روو  راب

  -شرقية موسيقى غربية أغاني هادئة برامج منوعة 

 .راديو الديوانية اف ام .10

السياسية، االجتماعية،  : إذاعة عربية متخصصة بتحليل أهم األحداث  راديو الحدث .11

ت التي تبث كل يوم يرتبط التحليال اإلقتصادية، والدينية التي تمس حياتنا اليومية. عدد

 .موقعها اإللكتروني فقط باألحداث المهمة فيه. تحليالت اإلذاعة موجودة على

ترفيهية و البث  : موقع راديو الناس و يحتوي أخبار و مواضيع  راديو الناس .12

 المباشر لإلذاعة

  راديو العراق هنا .13

من ب داد .. صوت إسالمي أصيل .. ينقل لك صوت  : إذاعة البالد إذاعة البالد .14

ية .. سياسية .. أدبية .. ثقافية .. دينية .. اجتماع .. المرجعية الرشيدة .. بث مباشر

 لالطفال ..  منوعات .. دراما.. برامج

  راديو العراق هنا .15

  تبث من مشيگان : إذاعة عراقية  راديو دموع عراقية .16

http://www.iraqws.com/iraq/site/alnahrain-tv.com
http://www.iraqws.com/iraq/site/darusalam.net
http://www.iraqws.com/iraq/site/hizilzaxo.com
http://www.iraqws.com/iraq/site/radionawa.com
http://www.iraqws.com/iraq/site/sumerfm.com
http://www.iraqws.com/iraq/site/n-radio.co.cc
http://www.iraqws.com/iraq/site/diwaniyafm.com
http://www.iraqws.com/iraq/site/radiohadath.com
http://www.iraqws.com/iraq/site/radioalnas.com
http://www.iraqws.com/iraq/site/iraqhere-radio.com
http://www.iraqws.com/iraq/site/albilad.org
http://www.iraqws.com/iraq/site/radio.iraqitears.com
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علتى  Radio Nawa : موقتع راديتو نتوا  و نتواراديت .17

ل ات: الكردية و العربية و االنكليزيتة  اإلنترنت و هو بثالث

إلى البتث  و يقدم خدمات أخبارية و استطالعات رأي اضافة

 المباشر للراديو و مقابالت خاصة

ام من ب داد إذاعة  : راديو دجلة اف  راديو دجلة اف ام .18

 حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترة مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقلة
http://www.iraqws.com/iraq/category/iraqi-radio/page-2.html)) 

 

  إ اعة الجمهودية التوناية

 

أكتوبر  14(لينطلق البث رسميا في 1938سبتمبر  15أنشئت إذاعة تونس البريدية ") 

تكليف األديب التونسي عثمان الكعا   ، بعد اتفاقية بين تونس و فرنسا وقد تم 1938

أصبحت اإلذاعة تسمى " إذاعة تونس " وزاد  1939بإدارة البرامج العربية وفي سبتمبر

وبعدما كانت تبث  1953عدد ساعات البث بالل ة العربية ليصل إلى سبع ساعات سنة 

 أغلب برامجها بالل ة الفرنسية.

 

سيين  لتونسة اإلذاعة ضمن مفاوضات انطلقت المفاوضات مع الفرن  1955وفي سنة 

االستقالل الداخلي ، ورغم أن فرنسا سلمت عديد األسلحة االستعمارية وتخلت عن السيادة 

للدولة التونسية عن عديد من المواقع ، إال أنها تشبثت "بالسيطرة على اإلذاعة " نظرا 

ل أيضا على لدورها الكبير في بث روح المقاومة ليس على المستوى الوطني فقط ب

 المستوى الم اربي .

 

وبروزها كمنبر إعالمي تثقيفي وتوعوي ساهم  1957مارس  31وتم تونسة اإلذاعة في 

انطلق بث اإلذاعتين  1991نوفمبر  7بشكل جاد في تاسيس الدولة الوطنية. وفي 

ولدت اإلذاعة الجهوية بتطاوين ثم  1993نوفمبر  7الجهويتين بقفصة والكاف ،و في 

وكان انطالق بث إذاعة تونس  1995نوفمبر  7انطالقة بث إذاعة الشباب في كانت 

 . 2006ماي  29الثقافية يوم 

ودعما للتطور الذي يشهده اإلعالم السمعي والبصري أعلن  قرار الفصل بيـن اإلذاعة 

والتلفزة وإحــداث " اإلذاعة التونسية" في شكل مؤسسة عمومية ذات صب ة صناعية 

كامل القنوات اإلذاعية العمومية مركزية وجهوية وتوفر االستقاللية الذاتية  وتجارية تضم

في التصرف لكل منهما."وبهذا القرار ولدت "اإلذاعة التونسية " و أضحت كيانا مستقال 

 الخماة" " اإلذاعات المركزية األربعة و الجهوية بذاته محتضنا ألبنائه التسعة

 http://www.radiotunisienne.tn/template.php?code=3 

 

 

http://www.iraqws.com/iraq/site/nawartv.com
http://www.iraqws.com/iraq/site/radiodijla.com
http://www.radiotunisienne.tn/template.php?code=3
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 اا اعة الكويتية 

 

قبل   نصف قرن ونيف كتب أحمد الشرباصي عن اإلذاعة الكويتية قائالً: "اإلذاعة 

وم اليفي المكان والمنهاج وقد افتتحت في الكويتية ناشئة وتتطلب الكثير من التوسيع 

وقوتها واحد كيلو واط، وطول الموجة ستون متراً،  1952الثاني من شهر فبراير سنة 

الثانية، ويشت ل فيها مهندس باكستاني اسمه محمد خان في متر/سايكل  5000هي قصيرة 

طفيل ومذيع كويتي هو السيد مبار  الميال، وكانت المحطة تذيع مناهج تجريبية تقتصر 

أصبحت اإلذاعة رسمية منذ شهرين، وأضيفت ثم ناء والموسيقى، على القرآن الكريم وال 

 .( 414كما ذكرنا األحاديث الدينية واالجتماعية".) أحمد الشرباصي، أيام الكويت، ص 

أما اإلذاعة اليوم فهي على غير ما وصفها الشرباصي منذ ذلك التاريخ القديم إذ أن 

 التطور والتقدم رافقاها منذ نشأتها.

بداية نشأتها قد احتلت غرفة ص يرة بمبنى دائرة الشرطة واألمن العام، في  وإذا كانت

، تبث لفترة ساعتين فقط يومياً بجهاز ال يتعدى ثمانية 1958واستمرت حتى عام 

أربع وكذا عدد الموظفين إذ بل  أربعة إلى زيدت ال رفتان  1959موظفين. ففي عام 

 وستين موظفاً.

ثم ذاعة جهازان لإلرسال بقوة خمسة كيلو واط لكل منهما أصبح لدى اإل 1960عام في و

في ست ساعات إلى ضوعفت قوة كل من الجهازين وازدادت ساعات البث من ساعتين 

شهر يناير أذيعت أول نشرة أخبارية من إذاعة الكويت، وعقب هذه الفترة في اليوم، و

ازدادت  1960امتدت ساعات البث عشر ساعات ونصف الساعة، وخالل شهر أكتوبر 

أن بل ت ست عشرة ساعة وأربعين دقيقة يومياً باستثناء أيام الجمع إلى ساعات البث 

بحيث يستمر البث طوال النهار وحتى منتصف الليل)الكتاب السنوي الصادرة عن وزارة 

خط سير في فإنه يعتبر نقطة تحول كبرى  1964.(. وأما عام 304، ص 1966اإلعالم 

 ذلك العام مشروعا اإلذاعة المحلية وإذاعة البرنامج األوروبي.في اإلذاعة إذ ولد 

كانت اإلذاعة الكويتية تبث برامجها على أربع موجات عاملة،  1967وحينما حل  عام 

 اثنتان متوسطتان واثنتان قصيرتان.

 27.5موظف، وأما ساعات اإلرسال فأصبحت  400حوالي إلى كما ارتفع عدد الموظفين 

 .(350، ص 1967الكتاب السنوي لعام ساعة يومياً.) 

يومياً تبثها على ثالث موجات متوسطة  27.5بل ت ساعات اإلرسال  1968عام في و

الصادرة عن  1968موظفاً.) الكتاب السنوي لعام  406وسبع قصار وبل  عدد الموظفين 

 27.5بل ت عدد ساعات اإلرسال اليومي  1969عام في و .(414وزارة اإلعالم ، ص 

عام في و .(358، ص 1969موظف.()الكتاب السنوي لعام  500ة وعدد الموظفين ساع
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موظف.) الكتاب  500ساعة وعدد الموظفين  30بل  عدد ساعات اإلرسال اليومي  1970

 50بل ت ساعات اإلرسال حوالي  1971عام في و .(427، ص 1970السنوي لعام 

.) الكتاب السنوي لعام 504موظفين ساعة يومياً موزعة على مختلف البرامج وبل  عدد ال

 .389، ص 1971

الذي فيه تضاعفت  1960عام في ويمكننا القول أن التاريخ الفعلي لإلذاعة الكويتية يبدأ 

ثمانية أضعاف، وابتدأت اإلذاعة فيه تمارس دورها اإلعالمي ففي هذا إلى ساعات البث 

أن الفترة السابقة  –من التجاوز بشيء  –العام أذيعت أول نشرة إخبارية، ويمكننا القول 

تحقق الهدف والفائدة المرجوة من لم عن هذا التاريخ كانت أشبه بمرحلة تجارب إذاعية 

أي مدى تطورت إلى هاز إعالمي هام كاإلذاعة. ومن خالل ما سبق يمكننا أن نالحظ 

 اإلذاعة منذ تأسيسها.

 إ اعة قطر 

ونجح  في ا نتقال من الح  لمدا خمن  .1968يونيو  25تم تأسيس إذاعة قطر بتاريخ  

الح  علز مدار الساعةي أما علز صعيد  إلى 1968ساعا  في اليوم عند ت سيس ا عام 

ت وير التقنيا  وموجا  الح ي فم  أهم ما تم رصد  خالل هذا العام يامن في تعاقد 

درا ةيلوهيرت  وإق 675موجة المتوسطة على التردد علز ت وير وتحدي  ال ذاعةاي

 إرسالةليووال إمح ة  100ةيلووال إد  من القدرا الحالية والتي   تتعدى  600

ق ري وةذا من  إذاعةالعريشي وذل  في سياق تحدي  وت وير خدمة الحرنامت العام ا

 ها إلز أإعد المنالق. إرسالأجل تمديد 

ها ما هو قد بثت مجموعة من البرامج الجديدة، من 2009وكانت إذاعة قطر خالل عام  

. وتم تنفيذ المخ  ا  الحرامجية مباشر وما هو مسجل، لقيت تفاعال من طرف المستمعين

 ل ا علز عدا مرا لي 

وبحكم دور  اإلذاعة االجتماعي، وباعتبارها إحدى أهم وسائل التواصل بين المستمعين 

ديدا في فت  ملفا  ج« ولني الححيب.. صحا  الخير»ودوائر صنع القرار، نجح برنامج 

علز مدار هذا العامي إل وعمل علز اإتدا  أسلوا جديد للتواصل مع المس ولين من 

إلذاعة والتوجه إلى مقرات العمل الحكومية لطرح قضايا خالل مرادرا برفة الح  داخل ا

« إليام مع التحية»المستمعين على أنظار المسؤولين في تجربة فريدة، فيما شد برنامج 

ي  ي  لر  الحرنامت عشرا  االجتماعيةمناقشة المواضيع الصحا ي أسما  عشاق 

 المواضيع المتنوعة خالل هذا العام.

وواكبت اإلذاعة مختلف الفعاليات المحلية التي تم تنظيمها بالدوحة والتي كان يتم نقلها 

لعربية ومتاإعة اي دا  العالمية وا« مساء الدو ة»عن طريق برنامجها المسائي 

قاايا »التحليل من خالل عدة محاور منتقاة من خالل برنامج وطرحها للنقاش و
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ي ناهي  عن تخصيص تر يا  خاصة لحعض الفعاليا  ةما هو ايمر إالنسحة «ساخنة

للقمة العرإية التي ا تانت ا الدو ة خالل مارس الماضي وقحل ا منتدى الفاائيا  في 

 نوفمحر وبير ذل .

قبلت عددا من المذيعين في التدريحيةي ةما اس في مجموعة من الدورا   إلذاعة ارة  ا

إطار التبادل اإلعالمي مع إذاعات جهاز اإلذاعة والتلفزيون بدول مجلس التعاون، مما 

 .مكنها من صقل خبرات المنتسبين إليها

 إ اعة سلطنة عمان: 

 http://www.omanet.om/arabic/misc/infp4.asp 

م، ثم أنشئت محطة أخترى فتي صتاللة. 1970ليو يو 30بدأت إذاعة سلطنة عمان بثها في 

واستتتطاعت ختتالل الستتنوات الماضتتية توستتيع  مستتتوى اإلرستتال لي طتتي أرض الستتلطنة 

ويمتد إلى كل أنحاء العالم من خالل شبكة األقمار الصناعية مع زيتادة ستاعات البتث التتي 

يتصل بنوعيتة م. باإلضافة إلى ما 1998تتواصل على مدار الساعة منذ األول من نوفمبر 

 %90ومحتتتتتتتتتتوى البتتتتتتتتترامج التتتتتتتتتتي تصتتتتتتتتتل األعمتتتتتتتتتال المحليتتتتتتتتتة فيهتتتتتتتتتا إلتتتتتتتتتى 

تبث اإلذاعة أربعة برامج رئيسية متوازية لكل منها أهدافها الخاصة وخصائصها المميزة. 

و برنتتامج  البرنتتامج األجنبتتي و  برنتتامج الشتتباب  و  البرنتتامج العتتام  وهتتذه البتترامج هتتي 

 القرآن الكريم. 

 ال رنا ج العام : -1

يعة يتم البث على مدار الساعة على الموجات المتوسطة والقصيرة، ونظرا للطب

( محطة مختلفة األحجام من نوع 120الطبوغرافية للسلطنة فإنه يتم استخدام أكثر من )

)أف. أم( لتقوية البث اإلذاعي والوصول به إلى كل المناطق والتجمعات السكانية بشكل 

(كيلووات للبث 100واضح ومستمر ، وقد تم التوقيع على اتفاقية إلنشاء محطة بقوة )

 لبريمي كذلك بموجة متوسطة.اإلذاعي في محافظة ا

تضم مواد البرنامج العام األخبار والتقارير األخبارية وتقارير المراسلين واألخبار 

االقتصادية وأقوال الصحافة وفقرات مت يرة أخرى ، هذا فضال عن تدعيم شبكة 

المراسلين في الداخل والخارج بحيث تتسم الت طيات بالحيوية والمتابعة المباشرة 

ث والفعاليات التنموية في مختلف محافظات ومناطق وواليات السلطنة. وإلى لألحدا

جانب البرامج الحوارية والجماهيرية التي تبث على الهواء مباشرة والتي تتنأول مختلف 

 الجوانب االجتماعية واالقتصادية والثقافية والرياضية والتراثية. 

 ال رنا ج األجن   :  -2

م بالل ة اإلنكليزية ؛ وكانت تبث لمدة 1975ديسمبر عام  15 لقد بدأت هذه الخدمة في

http://www.oman-radio.gov.om/rdara/default.asp
http://www.oman-radio.gov.om/shabab/default.asp
http://www.oman-radio.gov.om/fmeng/default.asp
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 ساعتين فقط يتم استقطاعهما من البرنامج العام قبل ان يصبح بث البرنامج مستقال.

م بث 1981وحتى تصل خدمات هذا البرنامج إلى جميع مناطق السلطنة بدأ في عام 

ي طي هذا البث اليوم والموجات القصيرة األخرى ، و FMالبرنامج عبر موجات الـ 

جميع قارات العالم عبر األقمار الصناعية الفضائية وشبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت( 

 ساعة يوميا. 18، وقد زادت عدد ساعاته إلى 

وت طي هذه البرامج مختلف اهتمامات  %80وتزيد فيها نسبة اإلنتاج المحلي على 

وية وترفيهية وغنائية باإلضافة إلى النشرات المستمعين بين برامج ثقافية وتعليمية وتنم

 األخبارية.

 برنا ج ال  ا  :  -3

بدأ بثه كبرنامج متكامل يضم العديد من الفقرات والبرامج القادرة على مخاطبة الشباب 

م وي طي إرساله 2003يوليو  23والتفاعل مع اهتماماتهم المختلفة ، وذلك اعتبارا من 

يات السلطنة.ويتم بث برنامج الشباب على موجة من مناطق ووال %80أكثر من 

 ساعة يوميا تبدأ في الواحدة ظهرا وتستمر حتى منتصف الليل. 11الـ)أف.أم( ولمدة 

http://www.alwatan.com/graphics/2005/07jul/30.7/dailyhtml/cultur

e.html 

 

 برنا ج القرآن الكريم : -4

وهو مخصص للقرآن الكريم   م 2006يوليو  28 بدأ برنامج القرأن الكريم بثه يوم الجمعة

وعلومه ويبدأ هذا البث اإلذاعتي متن الستاعة الثالثتة بعتد الظهتر إلتى الستاعة العاشترة لتيال 

( ميجتاهرتز وي طتي محافظتة مستقط 93.2وذلك على موجة ال )اف ام( بذبذبة مقتدارها )

الكتتريم عبتتر القمتتر  ومتتا جاورهتتا فتتي المرحلتتة األولتتى، ويمكتتن التقتتاط بتتث برنتتامج القتترآن

 . الصناعــي عرب سات

 إ اعة ال حريش  
 

بتدأت بتث برامجهتا يوميتاً لمتدة نصتف  1940عتام  اإلذاعتة األولتى فتي البحترين افتتاح تم

  .ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعة

  .بتث إرستال أول إذاعتة فتي البحترين لمتدة ستاعة كاملتة يوميتاً  1942عتام  وتتم مضتاعفة

رستال فتي المرحلتة األولتى ستاعتان يوميتاً التجريبي لإلذاعتة )فتترة اإل البثبدأ 1954عام 

  .(كيلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتووات 2بقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة 

  .وضتتتتتتتع حجتتتتتتتر األستتتتتتتاس لمبنتتتتتتتى إذاعتتتتتتتة البحتتتتتتترين 1955وفتتتتتتي عتتتتتتتام
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  .الثانيتتتتتتتة افتتتتتتتتتاح إذاعتتتتتتتة البحتتتتتتترين تتتتتتتتم 1955وفتتتتتتتي عتتتتتتتام

  .إذاعتتتة البحتتترين الجديتتتدة بمجمتتتع وزارة اإلعتتتالم افتتتتتاح تتتتم 1982وفتتتي عتتتام

  .من إذاعة البحرين لفترة ست ساعات يوميتاً  بداية إرسال البرنامج الثاني 1982وفي عام

  .إذاعتتتة القتتترآن الكتتتريم إذاعتتتة البحتتترين تبتتتدأ إرستتتال بتتترامج 1983وفتتتي عتتتام

 .الساعة بث البرنامج العام على مدار 1990عام األول من ديسمبرفي  إذاعة البحرين تبدأ

 

ال تزيتد  بإذاعة واحتدة بقتوة بتث كيلتووات واحتد فقتط وفتترة بتث 1955بدأت إرسالها عام 

على الساعتين فى اليوم فإن الموجات اإلذاعية وصلت حاليتا إلتى تستعة أشتهرها البرنتامج 

كيلتتو هيرتتتز   612و  801العتتام التتذى يبتتث برامجتته علتتى متتوجتين متوستتطتين طوالهمتتا 

كيلتتووات وإلتتى جانبتته ثمتتان إذاعتتات متخصصتتة هتتى  100وبجهتتازى بتتث قتتوة كتتل منهمتتا 

ية واإلذاعة األخبارية وإذاعة األغانى الهندية وإذاعة الطرب إذاعة اف ام العربية واألجنب

 وإذاعتتتتتتتتتتتتتتتتتة األغتتتتتتتتتتتتتتتتتانى الشتتتتتتتتتتتتتتتتتعبية وإذاعتتتتتتتتتتتتتتتتتتى القتتتتتتتتتتتتتتتتتران الكتتتتتتتتتتتتتتتتتريم.

كما أن استديوهات البث والتسجيل باإلذاعة شهدت هتى األخترى تطتورا ملحوظتا ووصتل 

عددها إلى ثمانية بعد أن كان اثنتين وتطورت أيضتا نوعيتة االجهتزة المستتخدمة فيهتا متن 

 ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالل االعتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى تقنيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الحاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب االلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي.

وقد تراوح تقديم البرامج اإلذاعية عبر تتاريخ إذاعتة البحترين الطويتل بتين تقتديم األشتكال 

التقليدية للبرامج المسجلة التى تتنتاول الموضتوعات السياستية واالقتصتاددية واالجتماعيتة 

عدد فى بداية عمل اإلذاعة وتمثلت والفنية والرياضية والبرامج المباشرة التى كانت قليلة ال

فى معظمها فى األخبار واإلذاعات الخارجيتة التقليديتة والتعليتق علتى مباريتات كترة القتدم 

ولكن بعد التطورات التى شهدها العالم فى ظل عصر العولمتة تحركتت اإلذاعتة البحرينيتة 

ذاعتتات لت طيتتة متتا يجتترى متتن أخبتتار وأحتتداث فتتى مختلتتف منتتاطق العتتالم كمتتا ظهتترت اإل

المتخصصة وانتشرت البترامج المفتوحتة وبتدأت البترامج الموجهتة إلتى الجمهتور المحلتى 

تأختتذ طريقهتتا إلتتى الهتتواء وأصتتبحت تحظتتى بقبتتول جمتتاهيرى واستتع. ومتتن جهتتة أختترى 

الدراما بشتكل يختدم قضتايا  حرصت إذاعة البحرين منذ انطالقتها األولى على توظيف فن

للتمثيتتل عتتددا متتن التمثيليتتات  ت فرقتتة البحتترين المتتواطن وهمومتته ومشتتاكله حيتتث قتتدم

إ اع   ة ال حريش..ت   ثديخ لل   ذاكر   التاريخيتتتة فتتتى منتصتتتف الخمستتتينات . )ممتتتدوح صتتتابر

 (http://www.bna.bh/?ID=75267 ال ع ية ال حرينية

 اا اعة الجزائر ية 

 االس                                  تقاللاا اع                                  ة الجزائري                                  ة ق                                     

 

وةييا  ذليي  أياييا  1929عمارية أي ستتنة الحقبتتة االستتت دخلتتت اإلذاعتتة إلتتى الجزائتتر إبتتان

المتواجدة في الجزائر، حيث كانت برامجهتا  استجاإة لحاجيا  ايقلية الفرنسية المستعمرا
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األساستتية التتتي أنشتتأت كانتتت متواضتتعة جتتداً ال  فرنستتية، كمتتا أن أجهتتزة البتتث اإلذاعتتي 

ف ثتم امتتد جهزت العاصمة بمركز إرسال ضعيإذ .تتناسب مع اتساع األراضي الجزائرية

وتتتم تركيتتب جهتتاز أقتتوى بالعاصتتمة عتتام . 1940ستتنة  اإلرستتال إلتتى قستتنطينة و وهتتران

 200جهتاز إرستال قوتته إعناإية وفيما بعتد أقتيم  وإعد ذل  امتد  السياسة التوسعية 1942

 .وال ا

 وكانت السياسة االستعمارية اإلعالمية ال تخاطب المواطن الجزائري بل هي موجهة إلى

فرنستتي ، وعنتتد انتتدالع حتترب التحريتتر ظهتترت إذاعتتة جزائريتتة تعبتتر عتتن المستتتوطن ال

حولهتا  " صو  اي يرار" فيالتفالنضال الجزائري بقيادة جبهة التحرير الجزائرية وهي 

كثيفتتة و متتؤامرات  عملتتت الستتلطات االستتتعمارية شتتبكات تشتتوي  .الشتتعب الجزائتتري

هتا استتمرت و كانتت دافعتاً وصلت إلى درجة االنتحتال حتول إذاعتة صتوت األحترار إال أن

  .الجزائريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة قويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا للثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتورة

 :1962االستقالل عام اا اعة بعد 

غتداة االستتقالل أن اتختذت التتدابير الالزمتة متن أجتل استترجاع  لم تلبث الدولة الجزائريتة

التلفزيتتون، لمتتا يمتلكتته هتتذا القطتتاع الحستتاس متتن أهميتتة فتتي نقتتل الستتيادة  مبنتتى اإلذاعتتة و

لجزائرية، و كذا في ترسيخ القيم الثقافية الخاصة بالشعب الجزائتري بعيتدا ا الجديدة للدولة

 .التتتتتتتتتتتتتتتذي استتتتتتتتتتتتتتتتعمله المستتتتتتتتتتتتتتتتعمر طتتتتتتتتتتتتتتتويالً  عتتتتتتتتتتتتتتتن المستتتتتتتتتتتتتتتخ

 28من أدوات السيادة الوطنية قام كتل الفنييتون فتي  و تطبيقا لهذا التوجه الذي يتعلق بأداة

ال فتي حتين ظتن اإلرست بتسيير أجهزة اإلذاعة و التلفزيتون و فتي استتمرار 1962أكتوبر 

و فتي الفتاتح  . اإلرستال لمتدة طويلتة التقنيتون الفرنستيون أن ذهتابهم سيتستبب فتي عرقلتة

     إذاعةأسس  ال 1963أغسطس من عام 

  اا اعة الاو انية

م إإيا  الحيرا العالميية الثانيية مين الميال 1940أنشئت اإلذاعة الستودانية فتي أول أبريتل 

واختييير  ل يا برفيية صييريرا ، ميع دول المحييور  المخصيص للدعاييية للحلفياء فييي  ييرإ م

إمحيياني الحوسييتة القديميية إيي م درمييا  وقييد وزعيي  ماحييرا  الصييو  فييي إعييض سييا ا  ام 

بمدينة أم درمان من االستماع إلى اإلذاعة.  درما  الاحيرا لتمان أةحر عدد من الموالنين

ستة مستاء إلتى وكانت في بدايتة عهتدها ترستل لمتدة نصتف ستاعة يوميتاً متن الستاعة الساد

السادسة والنصف مساء وكانت تقتدم ختالل نصتف الستاعة هتذه تتالوة متن القترآن الكتريم 

 .ونشرة خاصة بالحرب وأغنية سودانية  

من محنز إوستة أم درما  القديمة إليز  اإلذاعةم انتقل  1942وفى سنة                    

متيرا  وتوسيع  524هتي وبتدأت تتذيع علتى موجتة متوستطة من ل إاييجيار إي م درميا  

 زادت مستاحة البتث اليتومي إلتى ستاعةوسياعة ةاملية يومييا  ..  إلتىالحرنامت إعيد ذلي  
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 م ادخل الحرنامت اينجلي ي وإرنامت آخر خاص إالقوا  المحارإة وةان  ةل ا واحدة 

إرامت موج ة لخدمة أهدا  تخص ا ستعمار الجا م علز صدر ايمة السودانية آنيذام 

 . إلذاعيا رسالمترا  علز اي31أدخل  الموجة القصيرا م 1943وفى 

أ  وضع  الحرا أوزارها أوقف الحلفاء المي انية التي ةاني  مخصصيه للدعايية  بعد

 وهنا تدخل مستر )ايفانن( و صل عليز تصيديق مي انيية إلذاعةي وةاد  أ  تتوقف ا

هتا تابعتة لحكومتة التبالد وبتذلك أصتبحت ميزانيتمن السل ا  ا ستعمارية فيي  اإلذاعة

الستتودان حتتتى تكتتون بوقتتاً لالستتتعمار وحربتتاً علتتى االتجاهتتات الوطنيتتة الداعيتتة إلتتى 

 13التحرر وحق تقرير المصير ، وظل الحال هكذا إلتى أن وقعتت اتفاقيتة القتاهرة فتي 

 .بمقتضاها م والتي نال السودا  استقالله1953فحراير 

م ستبع عشترة 1962االستتقالل فتي عتام وبدأت في التوسع الرأستي واألفقتي لتبلت  بعتد 

ثمتاني عشتر ستاعة. ، وكانتت اإلذاعتة بتدأت بموظتف  ساعة يوميا ، ثتم زيتدت لتصتبح

بتدأت  1969عامل. وفي العاشر من يوليو  واحد واليوم بها أكثر من ثالثمائة وخمسين

دقيقتة إلتى  40اإلذاعات الموجهة بتحويتل ) ركتن الجنتوب( متن برنتامج ال تتعتدى بثته 

بتذاتها ، وتوالتت اإلذاعتات  إذاعتة الم تتربين والبرنتامج اإلنجليتزي  ة كاملة قائمتةإذاع

 الفرنسي و إذاعة الوحدة الوطنية وصوت األمة واإلذاعة الموجهة للصومال والبرنامج

 .إذاعتتتتتتة القتتتتتترآن الكتتتتتتريم وإذاعتتتتتتة جوبتتتتتتا وزاد عتتتتتتدد االستتتتتتتوديوهات كتتتتتتذلكو

جيالت بتل كانتت كتل المتواد تنقتل رأستاً عندما بدأت اإلذاعة ألول مرة لم تكن هنا  تس

ميرا نايام التسيجيل عليز ايسي وانا   ألولم أدخيل 1949على المايكرفون وفى عتام 

. األحاديتث والتمثيليتات والبترامج ايمير  يم  أولواستفيد منيه فيي تسيجيل ايبيانز فيي 

الية واستمر الحال هكذا إلى أن شيدت استديوهات اإلذاعة الح -: التسجيل علز الشري 

وخترج المتايكرفون متن مرا .  ألولم فحدأ استخدام الشري  المرناليسز 1957في عام 

إذاعتات الخارجيتة فتي ذلتك م وةاني  ال1951استديوهات اإلذاعتة ألول مترة فتي عتام 

فيي  إلذاعتةم إا ر  ا1953 عام الحين مقصورة على إذاعة مباريات كرة القدم . وفى

 إرستتالم أنشييئ ج يياز 1954مسييتمعي ا . وفييز  إلتتىنقييل المناسييحا  القومييية والسياسييية 

ء الستتودان والختتارج بعتتد أن أضتتيفت موجتتة جديييد وأصييحح  تسييمع فييي معاييم أنحييا

 متوسطة وموجات قصيرة جديدة .

وكانتتت التقنيتتة الستتائدة هتتي التقنيتتة التماثليتتة والتتتي تعتمتتد علتتى أشتترطة الريتتل بأحجتتام 

م ثلتث ستاعة وأخيتراً ربتع ستاعة متفاوتة فمنها الذي طوله ساعة وآخر نصتف ستاعة ثت

م إاسيتجالا ايج ي ا 2000،دخلت التقنيتة الرقميتة اإلذاعتة وبتدأ العمتل بهتا فتي العتام 

(  يييي   اييير  Netiaالرقميييية فيييي  يييال  يييحاة  اسيييوإية ) يييرةة فرنسيييية تسيييمز 

وقيياموا إترةيييب ايج يي ا  ييم تييدريب إعييض  إذاعتتةاختصاصيييو  ميين قحييل الشييرةة لييل
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رهم قاموا إتدريب اآلخرين وهاذا  تز است ا  معام العاملين العاملين علي ا وهم إدو

 إا نتاج الحرامجي قادرين علز التعامل مع هذ  التقنية .

 

 الاودية  اا اعة 

وافتُتـتحت يتوم  1946تأسست أول إذاعة عربية سورية فتي الستابع عشتر متن نيستان عتام 

ستاعاتي متواصتلة ، وكانتت  الجالء باحتفتاالتي أقيمتت بهتذه المناستبة ، واستتمر البتث ستت

( كيلو واط على الموجـات القصيـرة ، أما استديو البث فقد  7,  5تعمل هذه اإلذاعة بقوة ) 

كان عبارة غرفة من دائرة مصلحة البريد ، وكانت هذه اإلذاعتة تابعتة إداريتاً إلتى مديريتة 

م ثابتت فتي البتث البريد والبرق والهاتف واستمرت اإلذاعة بعد ذلك دون أن يكون لها نظتا

 سوى المناسبات وكلها وطنية وقومية . 

بدأت أول فترة بث ثابتة في اإلذاعة الستورية فتـي أول شتهر رمضتان بعتد الجتالء ، حيتث 

بثت يومياً ساعتين متواصتلتين بترامج رمضتانية بمناستبة الشتهر . وفتي الرابتع متن شتباط 

ختاص لإلذاعتة بعتد االستتقالل .. ، انتقل مقر اإلذاعة السورية إلى  أول مبنتى  1947عام 

( كيلتتو واط باإلضتتافة إلتتى الموجتتات  5وفتتي هتتذه الفتتترة أُنشتتئت موجتتة متوستتطة قوتهتتا ) 

القصيرة ، أما نشرات األخبار فقد كانت خمتس نشترات موزعتة علتى اليتوم وكانتت تؤختذ 

لبتث عن النشرات األجنبية فتي الراديتو وتُتـترجم إلتى العربيتة ثتم تُتـذاع ، وكانتت ستاعات ا

ُوزعة علتى فتترتين ، أمتا متن الناحيتة اإلداريتة فقتد بقيتت ماليومية تبل  اثنتي عشرة ساعة 

 هذه اإلذاعة تابعة إدارياً إلى مؤسسة البرق والبريد والهاتف . 

، بعد االستقالل تنشئ الدولة موجة متوسطة قوتهتا خمستون كيلتو واط فتي  1951في عام 

هتذه الموجتة المنتاطق الجنوبيتة والوستطى فتي الصبورة غرب مدينة دمشتق ، وقتد غطتت 

سورية مع فلسطين واألردن ومصتر ومنتاطق أخترى ، .. إلتى جانتب هتذه الموجتة أُنشتئت 

موجتتة متوستتطة ثانيتتة فتتي ستتراقب جنتتوبي مدينتتة حلتتب قوتهتتا عشتترون كيلتتو واط لت طيتتة 

تان المنتتاطق الشتتمالية فتتي التتبالد ، وإلتتى جانتتب هتتاتين المتتوجتين أُنشتتئت موجتتتان متوستتط

محليتان في كلي من دمشق وحلتب قتوة كتل منهتا عشترة كيلتو واط ، وقتد ُخصصتتا إلذاعتة 

 البرامج ال ربية المحلية الفرنسية واإلنكليزية والبرامج الموسيقية المحلية . 

( كيلتتو واط ب يتتة إستتـماع  15وقتتد تتتم أيضتتاً إنشتتاء متتوجتين قصتتيرتين قتتدرة  كتتل منهتتا ) 

األماكن البعيدة في غرب أوروبا والم رب العربي وأمريكا صــوت اإلذاعة السـورية إلى 

 الالتينية . 
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، تتتم إنشتتاء محطتتتين متوستتطتين فتتي كتتلي متتن ديتتر التتزور وطرطتتوس  1960فتتي عتتام 

كيلو واط لت طية اإلرستال فتي المنطقتة الشتمالية الشترقية  60ـ  30باستطاعة تتراوح بين 

،  1961لبنتان وتركيتا . وفتي عتام والساحلية من سورية وبعتل الستواحل المجتاورة متن 

أُنشئت أيضاً موجتان متوسطتان محليتان بقوة عشرة كيلو واط في دمشق لت طية اإلرسال 

،  1946المحلي اإلضافي والبرامج األجنبية . باستتثناء يتوم افتتتاح اإلذاعتة الستورية عتام 

،  1947عتتام فتتـإن اإلذاعتتة كتتـانت ال تبتتث ضتتمن برنتتامج محتتدد إال فتتي المناستتبات . وفتتي 

بدأت اإلذاعة تبث في أوقات محتددة وبحتدود اثنتتي عشترة ستاعة تقريبتاً .. واستتمر زيتادة 

 ليصبح إحدى وعشرين ساعة . 1977ساعات البث اليومي حتـى عـام 

أُنشئت عدة محطتـات فتـي طـرطتـوس والصبتـورة وديتـر التـزور وعتدرا  1978وفي عام 

واط لتوسعة رقعة االستماع إلتى هتذه اإلذاعتة .  ( كيلو 750باستطاعاتي كبيرة تصل إلى )

وفي نفس العام بُـدىء بإنشاء أربع موجات قصيرة في عدرا " قرب مدينتة دمشتق " قتدرة 

 ( كيلو واط ، وهي ت طي معظم أنحاء الكرة األرضية .  500كل منها ) 

ـبُث علتى أما فيما يتعلتق بتالبرامج .. فقتد كانتت معظتم البترامج فتي عهتد تأستيس اإلذاعتة تُت

 1953الهواء مباشرة لعدم توفر أجهزة التسجيل المعروفة ، واستمر العمل هكذا حتى عام 

حيث توفرت أجهزة التسجيل واعتُتـمَد عليهتا فتي تستجيل معظتم البترامج لبثهتا فتي أوقاتهتا 

وكانت عملية  1946نيسان عام  17المحددة . أما أول نقل خارجي إذاعي .. فقد حدث في 

 1960ب جهتداً كبيتراً متن قبتل الفنيتين لعتدم تتوفر األجهتزة الحديثتة . وفتي عتام شاقة تتطل

، حصتلت مديريتة  1978استُـبدلت األجهزة القديمة باألجهزة الحديثة المتطورة. وفي عام 

الهندسة على أول سيارة نقل خارجي مجهزة بجميع الوسائل التقنيتة والفنيتة الحديثتة ، وقتد 

 مناسبات واإلذاعات الخارجية . أسهمت بنقل الكثير من ال

  إ اعة حــلــب 

، وهتي محليتة مخصصتتة لمدينتة حلتب وضتتواحيها ،  1956أنشتئت هتذه اإلذاعتة فتتي عتام 

وتبث لمدة سـاعتين يوميـاً .. واإلذاعة تضـم مجموعة إذاعيـة فنيتـة كاملـتـة واسـتـتديوهين 

  لألخبــار والبرامــج والموسـيقا. 

  إ اعة صـوت ال ـعب 

، وكـان ذلك استجابتـة طبيعيتة لحاجتة شتعبية  1979تتحت إذاعة صوت الشعب في عام اف

واستكماالً لرسالـة اإلعالم السـوريـة الموجهـة لخدمة الجمتاهير الشتعبية ، وقتد خصصتت 

هتتتذه اإلذاعتتتة بتقتتتديم البتتترامج الشتتتعبية والخدميتتتة وبتتترامج المنظمتتتات الشتتتعبية ومركتتتز 

جهتتـا فتي البدايتـة علتـى فتتترتين ، بعتد ذلتك اتصتـل بثهتتا المحافظتات . وكانتت ترستـل بـرام
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وأصتتبح ممتتتداً متتن الستتاعة السادستتة صتتباحاً وحتتتى السادستتة مستتاًء وكتتان إرستتالها ي طتتي 

بعل المناطق من سورية ، ومع دختول األجهتزة الفنيتة الحديثتة وتقويـتـة محطـتـات البتث 

دن السـوريـة باإلضافـة اإلذاعي ، أصبحت إذاعة صوت الشعب ت طي بإرسالها جميع الم

 إلـى بعل الدول المجاورة . 

 

 

 ثالثا : التلفزيونات العربية

 التلفزيون المصري: اتحا  اا اعة و التلفزيون المصرى
http://ertu.org/tv_channel/tvdatabank.html 

  القنـــوات التلفزيونية 

، وختالل نحتو نصتف قترن علتى مستيرة 1960بدأ إرسال التليفزيون المصري فى يوليتو  

العمل التليفزيونى المصري قاد المسيرة اإلعالمية العربية ببرامجه وكوادره التي أستهمت 

فتتي تأستتيس العديتتد متتن التلفزيونتتات العربيتتة وستتادت برامجتته كتتذلك وخصوصتتا التتدراما 

نتات العربيتة. واليتوم أصتبح لته  قنواتته الرئيستية واإلقليميتة  واألفالم  على بترامج التلفزيو

العديتتدة التتتي لهتتا مهامهتتا الثقافيتتة والترفيهيتتة والتعليميتتة , وفتتى تبنيهتتا لقضتتايا التنميتتة فتتي 

المجتمع.ولعتتل الستتمة التتتى أصتتبحت تميتتز المتتواد التليفزيونيتتة متتع مطلتتع القتترن الحتتادي 

ان كانتتت أمتتراُ نتتادر الحتتدوث, مقتصتترة علتتى والعشتترين كثتترة بتترامج البتتث المباشتتر بعتتد 

المناستتبات القوميتتة واألحتتداث الرياضتتية الهامتتة وبتترامج البتتث المباشتتر تحقتتق العديتتد متتن 

أهداف الرسالة اإلعالمية حيث تساعد علتى إحيتاء عنصتر التفاعتل بتين المرستل والمتلقتى 

أختترى تعطتتى  فهتتى متتن ناحيتتة تستتهم فتتى رفتتع كفتتاءة القتتائمين علتتى البتترامج , ومتتن ناحيتتة

 المشاهد فرصة اإلدالء بآرائه وعرض مقترحاته .

تاديخ بدء 

 الخد ة

 المتوسط اليو ى
 القنوات التلفزيونيه

 ق ث

 القناة األولى 15 23 1960يوليو  21

 القناة الثانية 18 19 1661يوليو  21

 القناة الثالثة 40 19 1985أكتوبر  6

 القناة الرابعة 11 17 1988أكتوبر  6

http://ertu.org/tv_channel/tvdatabank.html
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ديسمبر  12

1990 
 القناة الخامسة 24 17

 القناة السادسة 31 16 1994مايو  29

 القناة السابعة 32 16 1994يوليو  29

 القناة الثامنة 55 16 1996مايو  31

عبر القمر الصناعى المصرى   يتم بث القنوات األولى والثانية والثالثة والخامسة والثامنة

 رافية والوصول إلى المناطق المحرومة من اإلرسال نايل سات لتوسيع الت طية الج

 التليفزيونى بسبب الموانع الطبيعية .

  القنا  األولى

http://ertu.org/tv_channel/Schedule.asp?section=1&ch=1 

المواطن المصرى، و ي طى إرسالها حاليا كافتة أنحتاء  لتخدم 1960بدأ إرسالها فى يوليو 

إلى عدة دول عربية مجاورة. وتهتم برصد ومتابعة القضايا الوطنية، حيتث    البالد و يمتد

ترتكز على نشاطات القيادة السياسية فى التداخل و الختارج، كمتا تعترف المتواطن بحقوقته 

مستئولة التتى يشتعر بهتا الجميتع فتى وواجباته فى ظل المنا  التديمقراطى وحريتة الترأى ال

وختالل . عهد مصر مبار ، هذا باإلضافة إلتى اضتطالعها بكافتة ألتوان العمتل اإلعالمتى 

   دقيقتتة 48ستتاعة و 8166بلتت  إجمتتالى ستتاعات إرستتال القنتتاة األولتتى 2009هتتذا العتتام 

 دقيقة موزعة على ألوان البرامج المختلفة. 23  ساعة و 22بمتوسط يومى 

 انيةالقنا  الثlhttp://ertu.org/tv_channel/ch2.htm  

وال   قناة ذات طابع ثقافى تمثل رافدا أساسيا يتعرف من خالله المشاهد على ثقافة العصر،

ت فل تلك القناة سياسة االنتقتاء متن 

اإلنتتتاج التتدرامى األجنبتتي حفاظتتا 

علتتتى القتتتيم الدينيتتتة و األخالقيتتتة . 

وتهتتتم القنتتاة الثانيتتة بالحفتتاظ علتتى 

االرتقتتتتتتاء و     ويتتتتتتة الثقافيتتتتتتةاله

بتتأذواق المشتتاهدين. و ختتالل هتتذا 

بلتتت  إجمتتتالى إرستتتال 2009العتتتام 

 32ستتتاعة و 6935القنتتتاة الثانيتتتة 

ستاعة و  19دقيقة بمتوستط يتومى 

موزعتتتتتة علتتتتتى ألتتتتتوان البتتتتترامج 

http://ertu.org/tv_channel/Schedule.asp?section=1&ch=1
http://ertu.org/tv_channel/Schedule.asp?section=1&ch=1
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 المختلفة.

  القنا  الثالثةhttp://ertu.org/tv_channel/ch3.html 

آلم أبنتتاء االقلتتيم وترصتتد مشتتروعات التنميتتة الخدميتتة وتعتتاي  بتترامج تلتتك القنتتاة آمتتال وا

واإلنتاجية كما تنقل نشرتها المحلية أهم األحداث والمنجزات اإلقليميتة تعتد بدايتة منظومتة 

لت طتى محافظتات القتاهرة الكبترى  1985اكتوبر  القنوات اإلقليمية , حيث بدأ إرسالها فى

بل  إجمالى إرسال هذه القناة الثالثتة 2009ام وخالل هذا الع، القليوبية –الجيزة  –)القاهرة 

موزعة على ألوان البرامج   دقيقة 43ساعة و  16دقائق بمتوسط يومى  3ساعة و  6103

 المختلفة. 

  القنا  الرابعةhttp://ertu.org/tv_channel/ch4.html 

ستالها لخدمتة إقلتيم قنتاة الستويس وي طتى إر 1988بدأت القناة الرابعة إرسالها فى اكتتوبر 

التليفزيتونى ألول مترة متن اإلستماعيلية بتدال  كذلك محافظة الشرقية، وقتد انطلتق اإلرستال

وخالل هتذا العتام .إنتاج وتوزيع الرسالة اإلعالمية من القاهرة ليتحقق مبدأ الالمركزية فى

دقيقة وبل  المتوسط اليومى لستاعات اإلرستال  14ساعة و 5882بل  إرسال القناة الرابعة 

 دقائق موزعة على ألوان البرامج المختلفة 7وة ساع 16

 القنا  الخا اةhttp://ertu.org/tv_channel/ch5.html 

استتمرارا لنشتر مظلتة اإلعتالم االقليمتى  1990بدأ إرستالها فتى الثتانى عشتر متن ديستمبر 

تى اإلستكندرية والبحيترة وقطاعتا متن محافظتة لخدمة المجتمعات المحليتة وت طتى محتافظ

مطروح وتسعى بترامج القنتاة التى تلبيتة حاجتات ورغبتات أبنتاء المنتاطق المستتهدفة رغتم 

التباين البيئى بين محافظات االقلتيم. وختالل هتذا العتام بلت  ستاعات إرستال القنتاة الخامستة 

على ألتوان البترامج دقيقة موزعة  6ساعة و  16دقيقة بمتوسط يومى  19ساعة و  5874

  المختلفة.

  القنا  الاا سةhttp://ertu.org/tv_channel/ch6.html  

 –لتختتدم إقلتتيم وستتط التتدلتا بمحافظاتتته الخمس)ال ربيتتة  1994بتتدأت إرستتالها فتتى متتايو 

ى ساعات إرسال القناة السادسة ختالل دمياط( بل  إجمال -كفر الشيخ  –الدقهلية  –المنوفية 

دقتائق موزعتة علتى ألتوان  9ساعة و  16دقيقةبمتوسط يومى  1ساعة و  5897هذا العام 

 البرامج المختلفة

 القنا  الاابعة http://ertu.org/tv_channel/ch7.html 

http://ertu.org/tv_channel/ch5.html
http://ertu.org/tv_channel/ch6.html
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، و تعد باكورة القنتوات اإلقليميتة فتى صتعيد مصتر  1994بدأ بث القناة السابعة فى يوليو 

 -المنيا  –الفيوم  –حيث ي طى إرسالها اقليم شمال الصعيد بمحافظاته األربع )بنى سويف 

 16ستتاعة و  5789ختتالل هتذا العتتام بلت  إجمتتالى ستاعات إرستتال القنتاة الستتابعة  أستيوط(.

 المختلفة. دقيقه موزعة على ألوان البرامج52ساعة و  15بمتوسط يومى   دقيقة

 القنا  الثا نة http://ertu.org/tv_channel/ch8.html 

تعد ثانى القنوات اإلقليمية بصعيد مصر , حيث تم افتتاحها رستميا فتى الستادس عشتر متن 

، قد اكتملت بها منظومة القنوات اإلقليمية حيث ت طى البقعة الجنوبيتة   1996يونيو عام  

قنتا  -من أرض الوطن وهو ما يطلق عليه إقليم جنوب الصعيد ويشمل محافظات )ستوهاج

 53ستاعة و 5805وخالل هذا العتام بلت  إجمتالى ستاعات إرستال القنتاة الثامنتة اسوان (  -

 دقيقة موزعة على ألوان البرامج المختلفة. 54ساعة و  15دقيقة بمتوسط يومى 

 قنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوات النيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل المتخصصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

http://www.ertu.org/nile_chan/index.asp 

 ـ الرياضة ـ الدراماـ  األخبارفي مجاالت:) قنوات النيل المتخصصة هى باقة من القنوات 

(وتمثتل محاولتة جتادة لتقتديم بترامج متنوعتة  التعلتيم والبحتث العلمتيـ  المنوعتاتـ  الثقافة

وبأشكال فنية جديدة تتميز باإليقاع السريع والمضمون الهادف تناسب العصر وتلبى رغبة 

 المشاهدين .

ودايتة البتث الفعلتى  1998متايو  31لمتخصصة كانت  بداية البث التجريبى لقنوات النيل ا

تبث قنوات النيتل المتخصصتة علتى القمتر الصتناعى النايتل ستات وتستتقبل  1998أكتوبر 

على جهاز ديكودر ديجيتتال تبتث إرستالها علتى أقمتار النايتل ستات وانتلستات واستيا ستات 

  -قناة وهى: 12وبنما سات وعددها 
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 قنوات النيل المتخصصة

 القنا  اليو    توسط اادسال

 قناة النيل لألخبار ساعة 24

 قناة النيل للمعلومات ساعة 20.30

 قناة نايل دراما ساعة 24

 قناة النيل الثقافية ساعة 24

 قناة نايل سبورت ساعة 16

 ساعة 14
قناة النيل لألسرة 

 والطفل

 قناة النيل اليف ساعة 24

 قناة النيل التعليمية ساعة 96

 ساعة 12
ة المنارة للبحث قنا

 العلمي

 قناة التعليم العالي ساعة 12

 قناة النيل كوميدى ساعة 24

 قناة النيل سينما ساعة 24
 

 

  -قنا   صر األخ ادية :

http://www.ertu.org/nile_chan/NL_news.asp 

على مدى أربع  1998في الحادي والثالثين من مايو عام بدأت القناة بثها التجريبي 

وامتد إرسالها ليصل إلى  1998ساعات يوميا وبدأ البث الفعلي في السادس من أكتوبر 

 عشرين ساعة يوميا

http://www.ertu.org/nile_chan/NL_news.asp
http://www.ertu.org/nile_chan/NL_news.asp
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منذ بدايتها والقناة تقدم األخبار والبرامج األخبارية والسياسية بصورة غير تقليدية تراعتى 

العترض وتتميتتز بتتالجرأة فتتي التنتأول وتحقيتتق أكبتتر قتتدر متتن الحداثتة فتتي أستتلوب التقتتديم و

  المصداقية والموضوعية .

تتميز برامجها األخبارية والسياستية بالطتابع القتومي التذي يحقتق رستالة القنتاة لجمهورهتا 

 المستهدف خارج حدود الوطن لربطهم بمصر والتخفيف من مشاعر ال ربة

الها إلى أربع وعشرون ساعة يوميتا فتي غضتون وتهدف قناة النيل لألخبار إلى زيادة إرس

عامين وعلى مراحل بإعتداد الكتوادر المناستبة ألداء هتذه المهمتة وتحقيتق أهتداف اإلعتالم 

 المصري بطريقة موضوعية وعصرية

 -قنا  المعلو ات :

http://www.ertu.org/nile_chan/NL_info.asp 

قنتاة  UHFبرامجهتا علتى موجتة  تبث قنوات النيل المتخصصة بعل المواد المختارة من

ساعة يوميا متن الستـاعة الستـابعة صتباحا حتتى الستاعة الثانيتة بعتد منتصتف  20لمدة  27

 الليل .

لتكتون وستيلة  1992متايو  31وهى باكورة قطاع النيل المتخصصة بدأ بثها الرستمي فتي 

 المفتوحةالتعبير عن ل ة العصر ) ل ة المعلومات وثورة االتصاالت في عالم السموات 

باست الل شاشة التليفزيون في نقل النصوص المطبوعة والمعلومات في نفس الوقت التذي 

 يجتتتتتتتتتتتتتترى فيتتتتتتتتتتتتتتته عتتتتتتتتتتتتتتترض الصتتتتتتتتتتتتتتتور التليفزيونيتتتتتتتتتتتتتتتة دون أي تتتتتتتتتتتتتتتتداخل.

هي قناة شابة سريعة متطتورة تجعتل المعلومتات دائمتا بتين يتديك فتي أي وقتت تشتاء فهتي 

 تنقل الخبر فور حدوثه

بتالل تين العربيتة ) علتى القنتاة األولتى ( واإلنجليزيتة ) علتى ختدماتها قناة المعلومتات تقدم 

 القنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاة الثانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ( طتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوال فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترة بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتث القنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتين.

 

 يمكن استقبالها مجانا على أجهزة التليفزيون المزودة بخاصتية استتقبال قنتاة المعلومتات. • 

 

 تقتتدم القنتتاة بعتتل ختتدماتها فتتي أوقتتات مختتتارة علتتى القنتتوات المختلفتتة ل يتتر حتتائزي• 
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 التليفزيونتتتتتتتتتتتتتتتات المتتتتتتتتتتتتتتتزودة بخاصتتتتتتتتتتتتتتتة استتتتتتتتتتتتتتتتقبال قنتتتتتتتتتتتتتتتاة المعلومتتتتتتتتتتتتتتتات.

 

تستتتطيع أن تشتتاهد المتتواد التتتي تقتتدمها القنتتاة عتتن طريتتق استتتخدام الريمتتوت كتتونترول • 

 فيظهر الفهرس العام للقناة والذي من خالله يمكن التجول داخل مجتالت وصتفحات القنتاة.

 

جميع فروع المعرفة وتأتى في مقدمتها تتنوع أشكال المعلومات والخدمات بالقناة لتشمل • 

الت طيتتة الفوريتتة لحركتتة تتتدأول ستتوق األوراق الماليتتة ) البورصتتة ( والتتتي تقتتدم علتتى 

وكذلك تقدم القناة متابعة يوميه ألستعار   باإلضافة لمؤشرات البورصة العالمية  الصفحات

بورصتتة البتتترول  التنفط العالميتتة والعربيتة والمحليتتة وأستتعار ال تاز الطبيعتتي وآختتر أخبتار

باإلضتافة لمؤشترات   الدولية في لندن ونيويور  وطوكيو وذلك من خالل المجلتة النفطيتة

وكتتذلك أستتعار المعتتادن الثمينتتة   ومؤشتترات البورصتتات األفريقيتتة  البورصتتات العربيتتة

 .والرخيصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 

إلنجليزية سواء بالل ة العربية ) على القناة األولى ( أو ا  يمكن للمشاهد متابعة آخر خبر• 

) علتتى القنتتاة الثانيتتة ( ويمكتتن أيضتتا للمشتتاهد أن يتعتترف علتتى الوقتتت فتتي ابتترز العواصتتم 

ولهتواة الرياضتة يمكتن متابعتة ترتيتب أنديتة   وأسعار العمالت  ومواقيت الصالة  العالمية

 الدوري العام لكرة القدم .

 -قنا  الني  لألسر  والطف  :
 http://www.ertu.org/nile_chan/NL_family.asp 

هي قناة لكل أسرة وكل طفل في مصر والعالم العربي , لذا فقد راعت القناة أن ينصب 

 :  اهتمامها بتقسيم برامجها على جميع المراحل العمرية

 سنكبار ال  المرأة .  الشباب.  الطفل في جميع مراحله السنية .

 قنا  الني  الثقافية

http://www.ertu.org/nile_chan/NL_culture.asp 

توالى القناة الثقافية نشاطها فى كافة مجاالت الثقافة من فنون و آداب و علوم      

لمميزة المتنوعه . لقد تميزت القناة اجتماعية حتى تقدم للمشاهدين تلك الوجبة الثقافية ا

http://www.ertu.org/nile_chan/NL_family.asp
http://www.ertu.org/nile_chan/NL_culture.asp
http://www.ertu.org/nile_chan/NL_culture.asp
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الثقافية ب زارة اإلنتاج حيث استطاعت أن تجذب إليها المشاهدين خالل عدد ساعات 

ساعة من خالل البرامج الجرئية ذات اإليقاع السريع و المنافسات  24إرسال وصلت إلى 

( بكل الجادة . تمثل ذلك حين قامت بت طية عرس الثقافة المصرية ) معرض الكتاب 

ثرائه و جاذبيته و تابعت جميع نشاطته و نقلتها مباشرة إلى المشاهدين  . كما سجلت 

شهادات للعديد من الشخصيات و األدباء العرب و المصريين لتكون  شهادات على 

العصر . وقد شار  العديد من الكتاب فى مناقشه احدث ما أنتجوه من إبداعات شابه من 

  ب " التى نوقشت فيها تلك االعمال االدبية بكل جراة و حرية .خالل ندوات " كاتب و كتا

 -ناة النيل اليف :ق 

 http://www.ertu.org/nile_chan/NL_var.asp 

نجومه وأبهاره تجده مجسدا على شاشة قناة النيل  -عالم المنوعات بكل سحره وأضوائه  

 للمنوعات

 و تستند قناة النيل للمنوعات إلى ثالثة محاور هى :     

تعرض القناة افالما كوميديه او استعراضية إلى جانب أوال : الترويح و الترفيه : 

المسرحيات الكوميدية . تولى القناة اهتماما كبيرا ببرامج المسابقات و تضعها ضمن 

 :لحفالت الموسيقية  و أولوياتها المتقدمة .

 تفاءخأما المحور الثانى فهو إحياء أنواع من الفن شارف على االثانيا : إعا   ااحياء  : 

و تنوى  نظرا لمتطلباته اإلنتاجية الضخمة كاألفالم االستعراضية و الصور ال نائية . ،

 القناة إنتاج مجموعة مبتكرة من الصور ال نائية  .

جديد أنواعا كثيرة من األشكال البرامجية مثل : يحوى اإلنتاج الثالثا:  اانتا  الجديد : 

 البرامج ال نائية .حلقات خاصة السهرات الفنيةالتحقيقات البرامج الحوارية 

 -: قنا  الني  للددا ا

http://ertu.org/presenters/all_presenters.asp 

http://www.ertu.org/nile_chan/NL_var.asp
http://ertu.org/presenters/all_presenters.asp
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هى أول قناة عربية  1996قنوات النيل المتخصصة حيث تأسست فى عام باكورة 

متخصصة فى الفنون الدرامية بكافة أشكالها و صورها وهى تقوم من أهم ركائزها 

ساعة يوميا  24تعرض فنون الدراما المتنوعة ) سينما .. مسرح ... تليفزيون ( على مدار 

أغنى مكتبة درامية فى العالم العربى و  و فى هذا االطار تنهل قناة النيل للدراما من

كما تحتوى  1960تحتوى هذه المكتبة على إبداعات الفنانين منذ نشأة التلفزيون فى عام 

 على باقة من األفالم و المسرحيات التى تنفرد بها هذه القناة  . 

ي طى إرسال قناة النيل للدراما مناطق انتشار القمر الصناعى المصرى نايل سات 

وأوروبا من خالل  Tarbsوأستراليا من خالل شبكة  Ecosatريكا وكندا من خالل وأم

 االنضمام لباقة األوائل.

 -قنا  الني  للرياضة : 

http://www.ertu.org/nile_chan/NL_sports.asp 

والعالمية تقدم ت طية حية على الهواء ألهم  نافذة أمام الرياضة المصرية والعربية

ومنذ افتتاحها استطاعت أن تجذب انتباه المشاهدين   األحداث الرياضية في شتى اللعبات

    ساعة يوميا .  16من خالل برنامجها اليومي الذي ي طى ساعات إرسال وصلت إلى 

لمية الهامة في مختلف اللعبات تتابع القناة البطوالت المصرية و العربية و األفريقية و العا

و ذلك بإذاعة المباريات على الهواء مع تقديم التحليالت و التعليقات عليها في مختلف 

تتابع القناة بشكل فوري األحداث و المواقف الرياضية الهامة من خالل     اللعبات. 

 برامجها اليومية. 

 -قنا  الني  التعليمية :
http://www.ertu.org/nile_chan/NL_edu.asp 

 

تقدم خدمة متميزة لكافة مراحل التعليم فتقدم فيها الثقافة العلمية المبسطة و العمل على 

  تطوير المهارات الفردية و تقديم خدمات تدريبيه للمعلمين و الموجهين و المدربين

 -مية إلى سبع قنوات : تنقسم قناة النيل التعلي

http://www.ertu.org/nile_chan/NL_sports.asp
http://www.ertu.org/nile_chan/NL_sports.asp
http://www.ertu.org/nile_chan/NL_edu.asp
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 .سنة  12سنوات وحتى  6قناة التعليم االبتدائي تخدم المرحلة العمرية من -1

 سنة. 15سنوات وحتى  12قناة التعليم االعدادى تخدم المرحلة العمرية من -2

 سنة . 18سنوات وحتى  15قناة التعليم الثانوي تخدم المرحلة العمرية من -3

 سنة . 18سنوات وحتى  15دم المرحلة العمرية من قناة التعليم الفني تخ-4

 قناة المعارف تخدم جميع المراحل العمرية -5

 تخدم جميع المراحل العمرية لتعليم الل ات  قناة الل ات -6

 قناة محو األمية تخدم جميع المراحل العمرية والتي فاتها قطار التعليم-7

 -: قنا  الني  للتعليم العالى

http://www.ertu.org/nile_chan/highedu.asp 

تعمل قناة النيل للتعليم العالى على رفع كفاءة التعليم الجامعى و تساعد على تذويب 

التباينات الج رافية و تتيح فرص التعليم بعد الجامعى و التعليم المستمر ألكبر عدد ممكن 

قليميا من خالل قنوات و أساليب مالئمة لتوفير متطلبات التحويالت االقتصادية محليا و إ

و النمية من الموارد البشرية  وهى تهدف لرفع كفاءة منظومة التعليم الجامعى من خالل 

ضخمة من الطالب . وتقديم برامج   :تدعيم العملية فى الكليات التى تعانى من أعداد

على مستوى عال سواء من الناحية العلمية أو من الناحية جامعية معدة بواسطة أساتذة 

 . التربوية

 http://www.ertu.org/nile_chan/manara.asp -: قنا  المناد  

منارة قناة تعكس اهتمام مصر المتزايد بأهمية البحث العلمى فى تطوير الحياة فتقوم قناة ال

بنشر الوعى العلمى و التكنولوجيا. و تعمد قناة المنارة ) البحث العلمى ( لمخاطبة كل 

طوائف المجتمع ذلك من خالل تقديم مسيرة البحث فى مصر وفى ذلك تتوجه القناة إلى 

 جماهيرها من األطفال والشباب والمرأة

   ش كة ااعالم العراق(http://www.imn.iq/pages/about) 

 .وبواقع ستوديو واحد فقط 1/5/2003 البث التلفزيوني فعليا بدأ 

جم ورية  إذاعة/ تلفزيون العراقية : التالية تضم الشبكة في هيكليتها اإلدارية المديريات

 إلى القنوات واإلذاعات المحلية في المحافظات. إضافة... ة الصباحالعراق / جريد

http://www.ertu.org/nile_chan/highedu.asp
http://www.ertu.org/nile_chan/manara.asp
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 تلفزيون العراقية 

احد من أهم يعد تلفزيون العراقية، و

اإلعالم العراقي،  تشكيالت شبكة

وابتدأت هيكلية التلفاز بخمسة عشر 

مهم  قسماً، رفدت الشاشة بكل ماهو

وممتع وأهم اقسامها هي المنوعة 

نامج والرياضة إر 17والبال ة 

برامج إضافة إلى  4وتاتي بواقع 

إرامت ومن  م  4الثقافية والبال ة 

إرنامت محا ر  11تنموية أما بالنسبة للبرامج السياسية فتبل   إرامت وأرإعة 3الدينية إواقع 

دائرة تعني باإلنتاج الدرامي وقد أنجزت العديد من األعمال  وستة ةما تم استحدا 

 .العراقية الدرامية تبث على شاشة

 العراقية الرياضية  

ابتدأت القناة من خالل بث أرضي إلى ب داد ومحافظات كربالء  12/6/2005في 

على القمر نايل سات وبساعات بث يمومية  لبصرة والناصرية وبعدها أخذت في البثوا

 .واألسبوعي إرنامت إين اليومي 34تنتج القناة حاليا أكثر من  ساعة يوميا  20بل ت 

  تلفزيون الكويت 

، وكان يمتلكه أحد التجار الكويتيين حيث كان يقدم 1961تأسس تلفزيون الكويت عام 

م الصور المتحركة وأفالم السهرة وال تتعدى قوة إرساله مائة واط.ولعل آنذا  بعل أفال

أهمية جهاز التلفزيون كوسيلة اتصال جماهيرية هي التي حدت بالمسئولين هنا لإلسراع 

اإلدارة الحكومية بعد إلى وانتقل التلفزيون  باإلشراف على هذه الوسيلة اإلعالمية الهامة, 

 .( 110، ص 1967، يناير 98العربي، العدد  شهور قليلة من تأسيسه)مجلة

باد  األمر كمحطة تجريبية.ولقد في ، واستخدمته 1961منذ منتصف نوفمبر عام 

استطاع تلفزيون الكويت االستفادة من الخبرات العالمية وأن يتقدم نتيجة ذلك بسرعة 

 فية أم ترفيهية.برامجه التي يبثها، سواء أكانت إعالمية أم ثقافي محققاً مستويات رفيعة 

أربع ساعات يومياً في يرسل برامجه  1963نوفمبر سنة  15وكان تلفزيون الكويت حتى 

أخذ ثم ساعة أسبوعياً،  28ذلك أيام الجمع والعطالت الرسمية واألعياد بمجموع في بما 

 ( ساعة أسبوعياً.52ساعات البث فأصبحت بواقع )في يزيد 
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ساعة أسبوعياً، إذ يبدأ  58إلى ات البث فوصلت ، ارتفعت ساع1966ومنذ أول أكتوبر 

الساعة الخامسة مساًء طوال أيام األسبوع ويستمر حتى في التلفزيون ببث برامجه 

الثانية بعد في أيام الجمعة يبدأ قبل موعده المحدد بثالث ساعات أي في منتصف الليل، و

 ما بعد منتصف الليل.إلى الظهر 

المنوطة  وهنا يمكننا أن ندر  المهمة

أهداف يمكن أن في بالتلفزيون والتي تتمثل 

 نحددها بما يلي:

. الهدف اإلعالمي من نقل األخبار 1

 واألحداث ومتابعتها.

 . الهدف التربوي والثقافي.2

. الهدف 3

 الترفيهي.

ولعل أبل  دليل على إدرا  أهمية التلفزيون والعناية به أن ميزانية التلفزيون تضاعفت 

تتجاوز مبل  لم  1961عف خالل خمس سنوات إذ كانت عند تأسيسه عام أكثر من الض

، ص 98ألف دينار.) مجلة العربي، العدد  834بل ت  1967عام في ألف دينار و 317

106. 

 : تلفزيون ال حريش 

وانتقل ملكية 1975وعام  R.T.Vلشركة خاصة هي   1973كان أول بث تلفزيوني عام 

 ( األجنبية55بدأ البث على القناة ) صبح تلفزيون البحرين .التلفزيون لحكومة البحرين لي

  .  1981عام

  )44تلفزيون البحرين يبدأ البث على القناة ) -1990

من لندن. على القناة  MBC برامج تلفزيون البحرين يبدأ في استقبال وإعادة بث -1991

 BBC ( و38ة )على القنا CNN ( و4( و الفضائية المصرية األولى على القناة )46)

World ( 57على القناة( 

 برامجه على مدار الساعة تلفزيون البحرين يبث -1992

العربية  قناة يستضيف تلفزيون البحرين ( و53بث القناة الرياضية على القناة ) -2003

 MBC 4 ( وبعد ذلك تحولت إلى50على القناة )MBC 2 ( و48على القناة )
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لحكومية تلفزيون البحرين القناة ا يعد

الرئيسية التي تبث برامجها من مملكة 

تلفزيون البحريني للمشاهدين  .يبث.البحرين

برامجه من مدينة المنامة العاصمة 

األخبار المحلية  البحرينية، ويقدم نشرات

والعالمية، برامج الشؤون المحلية، األفالم 

التعليمية والمسلسالت  الوثائقية، البرامج

 .متنوعةالترفيهية واألفالم ال

 

 المؤساة العمو ية للتلفزيون الجزائر

إبان الفترة االستعمارية حيث  1956م تظهر التلفزة في الجزائر إال في ديسمبر العام ل

أقيمت مصلحة بث محدودة اإلرسال، كانت تعمل ضمن المقاييس الفرنسية و تهتم بالجالية 

ى المدن الكبرى للجزائر، إذ الفرنسية المتواجدة بالجزائر آنذا  ، كما اقتصر بثها عل

خط على المدى القصير موزعة على ثالث  819أنشأت محطات إرسال ضعيفة تقدر بـ

 ..مراكز في قسنطينة ، العاصمة ، و وهران

كانت ترتكز البرامج التلفزية ، على قاعدة تقنية بدائية، تجلب في جزء كبير منها من 

شاهده الثقافية ، وفي الوقت ذاته تعمل فرنسا وتركز على إيجابيات المستعمر مبرزة م

على إبراز عالقات الهيمنة وتشويه المجتمع الجزائري   ونضاله السياسي ورصيده 

 الحضاري

  1962التلفزيون بعداالسقالل  

 28تم استرجاع السيادة على المؤسسة الوطنية للتلفزيون من االستعمار الفرنسي في 

اقية) افيان ( تقضي ببقاء مؤسسة التلفزيون تحت . بعد أن كانت بنود اتف1962أكتوبر 

السيطرة االستعمارية بعد االستقالل وظلت تحمل اسم مؤسسة اإلذاعة والتلفزة الفرنسية ، 

و بموجبه  234-67تحت رقم  1962إلى أن صدر المرسوم المؤر  في الفاتح من أكتوبر 

لى مؤسسة اإلذاعة و تحولت المؤسسة إلى مؤسسة البث اإلذاعي و التلفزيوني ثم إ

 التلفزيون 

أسست اإلذاعة و التلفزيون الجزائري و من أجل  1963و في الفاتح من أغسطس عام 

 هذا ركزت الدولة على تجهيز هذا القطاع ، فمن خالل المخططات الثالثة التالية :

-1974( ) الرباعي الثاني  1973-1970( )الرباعي األول 1969-1967) الثالثي 
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مليون دينار لميزانية تجهيز اإلذاعة و التلفزة  310صصت أكثر من ( خ 1977

مليون دينار جزائري بما فيها  389بـ 1976الجزائرية التي كانت ممتلكاتها تقدر في عام 

 .مليون دينار 560ارتفعت إلى  1982ما خلفه االستعمار، و في عام 

نشأت المؤسسة ، أ1986جويلية  01المؤر  بـ 147-86وبموجب المرسوم رقم  

العمومية للتلفزيون.  وهي مؤسسة ذات طابع صناعي و تجاري، تملك الشخصية 

المعنوية و تأخذ وزارة االتصال على عاتقها مسؤولية تسيريها و تحديد ميزانيتها ويضمن 

التلفزيون الجزائري الت طية عبر كامل التراب الوطني و هذا من أجل الوصول بأهدافه 

قافية إلى كل شرائح الجزائر العميقة ، كما يعمل التلفزيون الجزائري االجتماعية و الث

على مواكبة التقنيـات الجديــــدة و تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، من خالل توسيع 

حركية الرقمنة داخل المؤسسة والتركيز على العمل بأجهزة متطورة. يسهر على سير 

 . مديرية 16وم المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري الي

 01أما المؤسسة الوطنية للتلفزة فقد تكونت بناءاً على المرسوم الوزاري المؤر  في 

  1987جويلية 

بعد إعادة هيكلة مؤسسة اإلذاعة و OTAتم تقسيمها إلى أربعة مؤسسات رئيسية هي: 

 التلفزة 

 المؤسسة الوطنية للتلفزة -1

 المؤسسة الوطنية لإلذاعة  -2

 وطنية للبث اإلذاعي و التلفزيالمؤسسة ال-3

 المؤسسة الوطنية لإلنتاج السمعي البصري-4

و هي تحمل الشخصية المعنوية و تابعة لوزارة الثقافة و االتصال و بناءاً على ما جاء في 

هذا المرسوم فإن المؤسسة الوطنية للتلفزة هي مؤسسة ذات طبيعة اقتصادية و هدف 

بدأ التلفزيون الجزائري عملية عصرنة كلية  عمومية.اجتماعي و ثقافي تضمن الخدمة ال

جعلته ينتقل إلى مراحل متقدمة مستفيدا من كل الخبرات الوطنية المؤهلة ومن التجارب 

التلفزيونية العالمية :بدأ التلفزيون عملية مواكبة فعالة وناجحة للتطورات التقنية الحاصلة 

قمية باإلضافة إلى اإلنتاج الرقمي لكل في عالم التلفزيون باستحداثه أنظمة البث الر

البرامج والنشرات األخبارية في اإلستدويوهات المجهزة بأحدث التقنيات الرقمية 

http://www.entv.dz/ar/Entreprise/t 

 تلفـزيون سلطنة عمان :    

نوفمبر  17بدأ تلفزيون سلطنة عمان بث إرساله للمرة األولى من مسقط في  

 م.1975نوفمبر  25في  م ومن صاللة1974



 
 
 
 
 

 

381 
 

م تم ربط محطتي مسقط وصاللة بواسطة األقمار الصناعية 1979وفي األول من يونيو 

لتعمالن ضمن قناة واحدة هي تلفزيون سلطنة عمان، وبدأ إرساله يمتد على مدار الساعة 

م. وتعتبر السلطنة من أوائل دول المنطقة التي استخدمت األقمار 1998نوفمبر  1منذ 

وسجل التلفزيون تطورا ملموسا خالل السنوات  .ناعية في عمليات البث المحلي.االصط

األخيرة حيث ي طي إرساله السلطنة وكافة أنحاء المعمورة عبر عن طريق البث األقمار 

االصطناعية واألخذ بأحدث التطورات التقنية في هذا المجال، كما استطاع تحقيق نقلة 

يز على الجوانب المحلية في الرسالة اإلعالمية وإبراز كبيرة على صعيد المحتوى بالترك

المضمون التنموي والتثقيفي الواعي القادر على التجاوب مع تطلعات المواطن العماني 

وإفساح المجال أمامه لمتابعة كل ما يجري على أرض الوطن والمساهمة الفاعلة فيه 

ة ودولية عبر معالجة هادئة كذلك جنبا إلى جنب مع متابعة ما يحدث من تطورات إقليمي

 ومتزنة مع مختلف األحداث دون مبال ة او تهويل.

وإلى جانب البث الفضائي المتواصل يقوم التلفزيون ببث أرضي إضافي من أجل توفير 

خيارات أكبر إمام المشاهد العماني والمقيم. خاصة بث العديد من الفعاليات المحلية 

البث األرضي مثل بث مناقشات مجلس الشورى  واإلقليمية والدولية تتم عن طريق 

والعديد من الفعاليات الرياضية والت طيات لمشروعات تنموية وتطورات محلية وعربية 

ودولية والمسلسالت العمانية والعربية واألجنبية والعديد من البرامج األخرى على البث 

 األرضي. 

لعديد من محطات اإلرسال ببث التلفزيون إرساله على المستوى األرضي من خالل ا

الموزعة في مختلف واليات ومناطق السلطنة المأهولة والنائية. وللت لب على ما تمثله 

 28محطة تقوية رئيسية وفرعية، منها  117التضاريس الجبلية من عوائق تم إنشاء 

محطة فرعية، ويتم استخدام األقمار الصناعية للربط بين هذه  89محطة رئيسية و

 محطة منها على الطاقة الشمسية كمصدر لطاقة التش يل. 60لتي تعتمد المحطات ا

وعبر شبكة   المحطات وترددات عديدة يتم بث برامج تلفزيون سلطنة عمان على 

 tv.gov.om-www.oman اإلنترنت على

 

   تلفزيون اا ادات العربية المتحد   ش أبوظ 

                                                                                                                                                      قنا  أبوظ   األولى

ون اإلمارات العربية المتحدة من أبوظبي إلى جانب القنوات األخرى إرساله بدأ تلفزي

ديسمبر  4م وبدأ إرساله الملون بنظام بال في 1969األبيل واألسود( في أغسطس )

1974. 

، متوجهة إلى جميع 2000يناير عام  30أما قناة أبوظبي بشكلها السابق فقد انطلقت في 

ء العالم. قبل أن تنطلق القناة باسمها الجديد وشعارها المشاهدين العرب في مختلف أنحا

http://www.oman-tv.gov.om/tvara/tv_frq_channel.asp
http://www.oman-radio.gov.om/rdara/default.asp
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. وتركز القناة على 2008من شهر أكتوبر عام  13الجديد "أبوظبي األولى" في 

مجموعـة من البرامج المنوعة والترفيهية والثقافية واالجتماعية والحوارية والسياسية 

بية والوثائقية والتقارير والمسلسالت الدرامية واألفالم العر

  . واألجنبية

                                                                                                                                      1قنا  أبوظ   األولى+
لتعرض البرامج ذاتها التي تقدمها قناة  2008اغسطس  28وهي قناة جديدة انطلقت في 

ألولى الرئيسية، فإذا فات المشاهد أحد البرامج التي تعرضها قناة أبوظبي األولى أبوظبي ا

ولكن بزيادة ساعة كاملة عن موعد بثها  1فيمكنه مشاهدتها على قناة أبوظبي األولى +

مما يضمن الراحة والسهولة لمشاهدي قناة  1األصلي. حيث تسعى قناة أبوظبي األولى +

ميع البرامج، كما أنها تتجاوز عقبة الزمن وفارق التوقيت بين أبوظبي األولى في متابعة ج

 دولة اإلمارات والدول العربية األخرى .

                                                                                            قنا  أبوظ   الرياضية 

تهدف إلى االرتفاع والنهوض و   ,2002سبتمبر  15انطلقت القناة الرياضية  فى 

بالرياضة المحلية والعربية من خالل التركيز على مختلف األنشطة الرياضية . كما تسعى 

إلى نقل الخبرات الرياضية المتقدمة إلى األجيال العربية المختلفة سعيا وراء تحسين 

وح أصبحت وتستضيف القناة عادة عددا من الخبرات للنقاش الحر المفت . الرياضة العربية

القناة تعمل على مدار الساعة وذلك لربط المشاهد بأكثر األحداث الرياضية إثارة وتنوعاً 

حققت القناة نقلة نوعية  2008أكتوبر  13مع تقديم خدمة أخبارية رياضية متميزة وفي 

في شكل ومضمون برامجها. حيث طورت من إمكانياتها في نقل الدوري اإلماراتي 

اريات الدوري السعودي، ووسعت من شبكة مراسليها، وزادت من وتخصصت في نقل مب

 2عدد المحللين المتخصصين في مجال لعبة كرة القدم، كما أطلقت قناة أبوظبي الرياضية

لتؤمن ت طية كاملة لألحداث الرياضية بحيث تنقل المباريات التي يصادف وقت عرضها 

 ياضية األساسيةفي التوقيت ذاته ألخرى تعرض على قناة أبوظبي الر

                                                                                    اا                                      ادات –قن                                     ا  أب                                     وظ    

أنشتتتئت تحتتتت استتتم قنتتتاة اإلمتتتـارات وهتتتي االمتتتتداد الثتتتاني لتلفزيتتتون اإلمتتتارات العربيتتتة 

بهتتتدف التوجتته إلتتتى م 2000ينتتاير  8المتحتتدة متتن أبتتتوظبي. وقتتد انطلقتتت القنتتتاة بتتتاريخ 

المشتتتتتاهد المحلتتتتتي بالمقتتتتتام األول إضتتتتتافة للمشتتتتتاهد الخليجتتتتتي والعربتتتتتي. وفتتتتتى أول 

حتتتدثت نقلتتتة كبيتتترة لقنتتتاة اإلمتتتارات شتتتملت شتتتكل الشاشتتتة ومضتتتامين  2002ستتتبتمبر 
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 2008أكتتتتوبر  13وفتتتي  البتتترامج ممتتتا شتتتكل قفتتتزة واضتتتحة فتتتي الخدمتتتة اإلعالميتتتة لهتتتا

لتتتف وهويتتتة جديتتتدة حيتتتث باتتتتت الوجهتتتة أصتتتبحت قنتتتاة أبتتتوظبي اإلمتتتارات بشتتتكل مخت

الرئيستتية لمعرفتتة كتتل متتا يتعلتتق بدولتتة اإلمتتارات وفعالياتهتتا وشتتعبها متتن ختتالل ثقافتتته 

وهويتتتته واهتماماتتتته المختلفتتتة. حيتتتث تقتتتدم القنتتتاة البتتترامج المحليتتتة والترفيهيتتتة الموجهتتتة 

تقاليتتتد. لكتتتل الجاليتتتات والفئتتتات المقيمتتتة فتتتي الدولتتتة والمتنوعتتتة الثقافتتتات واألعتتتراق وال

وتشتتتمل بتتترامج محليتتتة وعربيتتتة وعالميتتتة، وأفالمتتتا عربيتتتة وعالميتتتة أيضتتتاً ، يصتتتل بتتتث 

القنتتاة محليتتاً، عتتن طريتتق المحطتتات األرضتتية، وفضتتائياً عتتن طريتتق القمتتر الصتتناعي 

 .عربسات لتصل إلى جميع الدول العربية وأنحاء مختلفة من العالم

 القن                        وات ااعال ي                        ة لمؤسا                        ة  ب                          لإلع                        الم
خمتتتس قنتتتوات تلفزيونيتتتة هتتتي: قنتتتاة  تضتتتم مؤسستتتة دبتتتي لإلعتتتالم تحتتتت رايتهتتتا         

إضتتافة  دبتتي وقنتتاة ستتما دبتتي وقنتتاة دبتتي الرياضتتية وقنتتاة دبتتي ون وقنتتاة دبتتي ريستتنج، 

 http://www.dmi.gov.ae/about.asp إلى مركز األخبار

      قنا   ب 

عاليتتتات المقامتتتة فتتتي هتتتي لستتتـان الحكومتتتـة التلفزيونتتتـي والناقتتتل الرستتتمي لألحتتتداث والف

دبتتتتي وصتتتتاحبة الحقتتتتوق فتتتتي التتتتترويج لهتتتتا تلفزيونيتتتتا ويحتتتتق لهتتتتا االستتتتتعانة بتتتتأجهزة 

 أخرى تساهم في الوصول للهدف.

هتتتي قنتتتاة تلفزيونيتتتة تستتتتهدف الجمتتتاهير العربيتتتة والجمتتتاهير الناطقتتتة بالل تتتة العربيتتتة • 

فتتتتتي مختلتتتتتف دول العتتتتتالم توستتتتتعى إلتتتتتى أن تتتتتتربط جمتتتتتاهير اإلمتتتتتارات والجمتتتتتاهير 

العربيتتتتة بمتتتتا يحتتتتدث فتتتتي الدولتتتتة والمنطقتتتتة والعتتتتالم متتتتن ختتتتالل برامجهتتتتا األخباريتتتتة 

 واالجتماعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة والدراميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة والثقافيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة والفنيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة. 

هتتتي قنتتتاة ناطقتتتة بالل تتتة العربيتتتة وبإمكانهتتتا بتتتث بتتترامج غيتتتر عربيتتتة متتتن ختتتالل • • 

 عمليتتتتتتتتات الدبلجتتتتتتتتة والترجمتتتتتتتتة متتتتتتتتن أجتتتتتتتتل توصتتتتتتتتيل المضتتتتتتتتمون للمشتتتتتتتتاهد.

 متتتتتتتتتتتتتتارات ودبتتتتتتتتتتتتتتي بصتتتتتتتتتتتتتتورة دائمتتتتتتتتتتتتتتة.تعمتتتتتتتتتتتتتتل علتتتتتتتتتتتتتتى تتتتتتتتتتتتتتترويج اإل• 

تستتتعى إلنتتتتاج البتتتترامج المحليتتتة وشتتتراء متتتتا يناستتتبها متتتن متتتتواد تلفزيونيتتتة مختلفتتتتة • 

 http://www.dmi.ae/dubaitv/vision.aspتساهم في تحقيق اهدافها

  سما  ب قنا    

، 2005ستتتما دبتتتي قنتتتاة عربيتتتة... إحتتتدى قنتتتوات مؤسستتتة دبتتتي لإلعتتتالم، أطلقتتتت عتتتام 

التتذي ينقتتل أصتتالة دولتتة اإلمتتارات العربيتتة المتحتتدة وشتتعبها  لتكتتون المنبتتر اإلعالمتتي

روثتتته متتتن متتتن ختتتالل التركيتتتز علتتتى طتتترح ثقافتتتته وهويتتتته وتراثتتته للمحافظتتتة علتتتى مو

http://www.dmi.ae/dubaitv/vision.asp
http://www.dmi.ae/samadubai/program_detail.asp?PID=5281
http://www.dmi.ae/samadubai/program_detail.asp?PID=5281
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العتتتادات والتقاليتتتد والمستتتاهمة فتتتي إبرازهتتتا والمحافظتتتة عليهتتتا وتأصتتتيلها فتتتي األجيتتتال 

الجديتتتتدة، وجتتتتذب فئتتتتات المجتمتتتتع كافتتتتة إلتتتتى جتتتتذور الحضتتتتارة اإلماراتيتتتتة، ووضتتتتع 

اإلعتتتتالم اإلمتتتتاراتي فتتتتي الصتتتتدارة متتتتن جديتتتتد وذلتتتتك بتتتتالتركيز علتتتتى إنتتتتتاج األعمتتتتال 

، وعتتتترض التتتتدراما والمستتتترح اإلمتتتتاراتي الدراميتتتتة اإلماراتيتتتتة و الخليجيتتتتة الناجحتتتتة

 http://www.dmi.ae/samadubai/about.asp والخليجي الكالسيكي.

 

   قنا    ب  ون      

تتوجه قناة دبي ون إلى مشاهديها الناطقين بالل ة اإلنجليزية من ختالل برامجهتا الترفيهيتة 

مقيمتتين علتتى أرض العائليتتة للتتترويج عتتن مدينتتة دبتتي لتكتتون حلقتتة الوصتتل بتتين دبتتي وال

اإلمتتارات ليتتتمكن متتن خاللهتتا المشتتاهد متتن اإلحستتاس بنتتبل الحيتتاة العصتترية واألصتتالة 

     /http://www.dmi.ae/dubaione اإلماراتية

  قنا   ب  الرياضية 

لتكون صرحاً إعالميا يتماشى متع لقتب مدينتة دبتي  1998انطلقت قناة دبي الرياضية عام 

 وسط حيث ي طي بثها الرقمي غير المشفر العتالم بأكملته. كعاصمة للرياضة في الشرق األ

وت طيتتة متميتتزة لتضتتع معتتايير جديتتدة ألستتلوب الت طيتتة التلفزيونيتتة لمختلتتف البطتتوالت 

الرياضتتتية، وتحتتترص علتتتى إنتتتتاج سلستتتلة متتتن البتتترامج الحواريتتتة والتحاليتتتل الرياضتتتية 

 والبتتتتتتتتتترامج الوثائقيتتتتتتتتتتة الرياضتتتتتتتتتتية والرياضتتتتتتتتتتة العالميتتتتتتتتتتة المتميتتتتتتتتتتزة.

http://www.dmi.ae/dubaisports/about_us.asp 

 قنا  ' ب  دياينج'

تتفتترد قنتتاة  دبتتي ريستتينج  وتتتتألق بتخصصتتها فتتي نقتتل متميتتز لستتباقات الخيتتل والهجتتن 

ورياضتتة الصتتقور فتتي دولتتة اإلمتتارات عمومتتا ودبتتي خاصتتة. وتتخصتتص القنتتاة بامتيتتاز 

المحليتة والدوليتة لتضتيف لبنتة واحترافية في نقل وت طية كافة أنتواع الستباقات الرياضتية 

جديتتدة إلتتى بنتتاء الجستتم اإلعالمتتي برليتتة دبتتي العصتترية، بحيتتث تتتتوفر للمشتتاهد العربتتي 

فرصة التواصل مع أنشتطة وفعاليتات رياضتة الستباقات بكتل أنواعهتا دون عنتاء أو بحتث 

 عبتتتتتر شاشتتتتتتها الصتتتتت يرة التتتتتتي رأت النتتتتتور ويراهتتتتتا المشتتتتتاهدون بعيتتتتتون دبتتتتتي.

http://www.dmi.ae/dubairacing/ 
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  التلفـزيـون الاودي  ـديـريـة

 http://www.rtv.gov.sy/index.php?p=82 

متتتن قمتتتة  1960تمتتتوز عتتتام  23بتتتدأ التلفزيتتتون العربتتتي الستتتوري إرستتتاله مستتتاء يتتتوم 

/ كيلتتتو واط ،  10جبتتتل قاستتتيون فتتتي دمشتتتق ، حيتتتث أقيمتتتت أول محطتتتة إرستتتال بقتتتوة / 

اليتتتتوم األول متتتتن داختتتتل استتتتتديو  واستتتتتمر اإلرستتتتال لمتتتتدة ستتتتاعة ونصتتتتف فقتتتتط فتتتتي

متواضتتتع ُشـيِّتتتـَد بجانتتتب محطتتتة اإلرستتتال .. واعتمتتتد علتتتى الكتتتوادر الفنيتتتة المتواجتتتدة 

آنتتتذا  فتتتي مديريتتتة اإلذاعتتتة بعتتتد أن أُرستتتلت إلتتتى الختتتارج فتتتي دوراتي تدريبيتتتة قصتتتيرة 

 . 

ولتتم يكتتن اإلرستتال يتتتم فتتي وقتتت واحتتد إلتتى مراكتتز المحافظتتات حمتتص وحلتتب حيتتث 

/ كيلتتتو واط لكتتتل محطتتتة ، لعتتتدم  10طتتتتا إرستتتال فتتتي كتتتلي منهمتتتا بقتتتوة / ُشـيِّتتتـدت مح

وجتتتود شتتتبكة وصتتتل ميكرويتتتة تتتتربط المحطتتتات بعضتتتها بتتتبعل ، بتتتل كانتتتت تبتتتث فتتتي 

دمشتتتق فتتتي اليتتتوم األول ثتتتم تبتتتث محافظتتتات حمتتتص وحلتتتب األشتتترطة المستتتجلة فتتتي 

 اليوم التالي ، وكان البث وقتذا  باألبيل واألسود .

ل استتتتتوديو واحتتتتد ، تتتتتم تطتتتتوير ستتتتاعات البتتتتث حتتتتتى ومتتتتن ختتتتال 1960فتتتتي عتتتتام  

تتتتتم تجهيتتتتز  1961. فتتتتي عتتتتام  1970أصتتتتبحت ستتتتبع ستتتتاعات ونصتتتتف تقريبتتتتاً عتتتتام 

استتتتتديو آختتتتر فتتتتي التلفزيتتتتون ، وبتتتتذلك أصتتتتبح يمتلتتتتك استتتتتوديوهين أحتتتتدهما كبيتتتتر 

والثتتتاني صتتت ير ، وقتتتد ُجـهِّتتتـَز هتتتذان االستتتتوديوهان بكتتتل المتطلبتتتات والمعتتتدات الفنيتتتة 

استتتتتوديوهان آختتتتران ، وتبلتتتت   1969ـ  1966م أنشتتتتئ متتتتا بتتتتين عتتتتام الالزمتتتتة . ثتتتت

 ( متراً مربعاً .  870المساحة اإلجمالية لالستوديوهات األربعة حوالي ) 

كتتتم  45، تتتتم إنشتتتاء محطتتتة رابعتتتة للبتتتث قتتترب صتتتلنفة التتتتي تبعتتتد  1966وفتتتي عتتتام   

 تتتتتم ألول متتتترة ربتتتتط محطتتتتات 1967إلتتتتى الشتتتترق متتتتن مدينتتتتة الالذقيتتتتة ، وفتتتتي عتتتتام 

دمشتتتتق وحمتتتتص وحلتتتتب وصتتتتلنفة بشتتتتبكة وصتتتتل ميكرويتتتتة بحيتتتتث أصتتتتبح التلفزيتتتتون 

 يبث برامجه في آني واحد من استوديوهاته في دمشق إلى جميع المناطق . 

تتتتتم إنجتتتتاز عشتتتترات محطتتتتات الوصتتتتل فتتتتي  1981وحتتتتتى عتتتتام  1976ومتتتتن عتتتتام 

 مختلف المحافظات السورية لت طيتها بالبث التلفزيوني . 

تجربتتتتة الملتتتتون وظهتتتترت بعتتتتل البتتتترامج والمسلستتتتالت  ، بتتتتدأت 1978وفتتتتي عتتتتام 

أصتتتتبح اإلرستتتتال يتتتتتم بتتتتاأللوان بنظتتتتام بتتتتال  1980الدراميتتتتة بتتتتاأللوان ، وفتتتتي عتتتتام 

 وسيكام ولحوالي عشر ساعات يومياً بعد أن كان لمدة أربع ساعات فقط يومياً . 
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ود باألست 1961وكان التلفزيون يعتمد على ستيارة نقتل ختارجي واحتدة حصتل عليهتا عتام 

واألبتتيل ب يتتة نقتتل وتستتجيل كتتل المتطلبتتات الالزمتتة للتلفزيتتون متتن بتترامج ومسلستتالت 

وحفتتالت ومناستتبات وغيرهتتا ، ثتتم حصتتلت الهيئتتة علتتى ستتيارتي نقتتل خارجيتتة بتتاأللوان 

، وهما من أحدث ستيارات النقتل  1981والثانية في عام  1980ووصلت إحداهما في عام 

 الخارجي في ذلك الوقت . 

ختتص البتترامج التتتي كتتان يبثهتتا التلفزيتتون ، فهتتي متتن إنتتتاجي محلتتي يشتتتمل علتتى أمتتا فيمتتا ي

البتترامج الدراميتتة كالتمثيليتتات والمسلستتالت ، وبتترامج سياستتية وإخباريتتة وثقافيتتة وفنيتتة 

وبرامج األطفال ، باإلضتافة إلتى االستتعانة بتالبرامج التتي تنتجهتا محطتات التلفزيتون فتي 

 لمختلفة . الدول العربية وشركات اإلنتاج ا

وفيما يتعلق باألخبار المصورة ، كتان التلفزيتون يقتدم منتذ نشتأته نشترة أخباريتة مصتـورة 

أضتيفت  1970أضيفت نشرة إخبارية ثانية قصيرة ، وبعد عام  1967واحـدة ، وبعد عام 

 نشـرة أخبـار أخـرى ، وبذلك أصبـح التلفزيـون يقـدم يوميـاً ثـالث نشـرات . 

، بدأت القناة الثانيتة فتي التلفزيتون العربتي الستوري إرستالها متن  1985 / 3/  13بتاريخ 

مبنى دار المهندستين بدمشتق وبحتدود ستت ستاعات يوميتاً حيتث تتم تجهيتز استتديو ختاص 

، تتم افتتتاح مبنتى القنتاة  1993للبث مع التجهيزات الالزمتة ومكاتتب اإلدارة .. وفتي عتام 

ديو إرسال خاص بها ، وبدأت ترسل برامجها من الثانية في ساحة األمويين مع تجهيز است

، بتتتدأت القنتتتاة الفضتتتائية الستتتورية إرستتتالها  1995المبنتتتى الرئيستتتي للهيئتتتة . وفتتتي عتتتام 

التجريبي حيتث تتم التعاقتد متع مؤسستة عربستات الستتئجار قنتاة فضتائية غزيترة اإلشتعاع 

أت الفضتتائية ، بتتد 1996ت طتتي المنطقتتة العربيتتة وجتتزءاً متتن أوروبتتا وآستتيا . وفتتي عتتام 

السورية إرسال برامجها وبحدود ثماني عشرة ساعة يومياً ، لت طي جميتع التدول العربيتة 

واآلن تبث الفضائية السورية برامجها على مدار أربعي  وأوروبا وأفريقيا وجزء من آسيا . 

وعشرين ساعة يومياً لتصتل إلتى جميتع أنحتاء المعمتورة .. باإلضتافة إلتى ذلتك تتم تجهيتز 

يوهين خاصين بالقناة الفضائية مع أحدث التجهيزات والتقنيات الفنية في العالم ، كما استود

 .تم تجهيز استديو خاص باألخبار

 القنوات الفضائية العربية

أصتتتبح التنتتتافس علتتتى الجمهتتتور يتخطتتتى الحتتتدود الدوليتتتة، فقتتتد غتتتدا البتتتث اإلذاعتتتي       

لجمهتور العربتي خيتارات عديتدة تنتافس والتلفزيوني عبر األقمار الصناعية متاحاً ويوفر ل

وسائله االتصالية المحلية، ناهيتك عتن القتدرة علتى الوصتول إلتى جمهتور اإلنترنتت التذي 

  .بإمكانه متابعة العديد من المحطات اإلذاعية والتلفزيونية العربية واألجنبية
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ستيطرة وقد شهد االتصال المعولم سعي مجموعتة متن الشتركات اإلعالميتة الكبترى لل      

. على االتصال في العالم ، نجد انعكاساتها في السيطرة على مضامين الفضائيات الوطنية 

إل نجد أ  الفاائيا  العرإية أصحح  تقدم نسخا  عرإية من الحرامت ايجنحية التي تنتج يا 

متج تلفزيتون الواقتع تل  الشرةا  ايجنحية ي سواء ةيا  ذلي  فيي إيرامت المسياإقا  أو إيرا

Reality TV  أو نقتل بترامج األحاديتث الخاصتة بتالمجتمع األمريكتي مثتل برنتامج أوبترا

عن محطتات  . فيل وبيرهاي إل وإعض المح ا  التي تح  إرامج ا نقال  ةامال  وبرنامج د

مجانييا لتنييافن  العربتتي(  وهييذ  القنييوا  يسييتقحل ا المييوالن mbc3/mbc4)أجنبيتتة مثتتل  

 .المحلية أو محطات األفالم قنواته 

وأصتبحت   عتالمي، مستتوى علتى تنافستية طبيعتة اإلعالميتة ذات األنشتطة لقتد باتتت 

 علتى متثالً  أيضتا اإلنترنتت شتبكات وتقدم ذلك، على مثاال التليفزيونية الفضائية المحطات

التنتافس فتي مجتاالت الصتناعات الثقافيتة  فإن األخذ في االعتبار بعالمية ولذا هذه العالمية،

الفضتائيات العربيتة عمومتا وعلتى القنتوات ا لته متن تتأثير علتى لمت الزمة ضرورة يصبح 

نوعيتتة أدائهتتا وإبتتداعها وظتتروف  التلفزيونيتتة واإلذاعيتتة األردنيتتة خصوصتتا متتن حيتتث 

 حرياتها. 

ويشكو العمل التلفزيوني من نقص واضح في اإلمكانتات التتي تتتوفر إلنتتاج بترامج ثقافيتة 

 , Discovery Channels&Animals راقية مثتل البترامج التتي تقتدمها محطتات مثتل

National Geography 

ويقود عدد محدود متن الفضتائيات العربيتة اآلن المستيرة اإلعالميتة العربيتة ، عبتر تنمتيط 

السياستتي  تقتتف الجزيتترة والعربيتتة  –أشتتكال معينتتة متتن االتصتتال: ففتتي المجتتال األخبتتاري 

املة المنوعتة، وتقتف محطتة نموذجا للمحطات الش LBCنموذجا بارزا، وتقف المستقبل و

روتانا وميلودي مثتاال للمحطتات الموستيقية وال نائيتة . وهتذه النمتاذج تتتر  بصتماتها فتي 

التتتأثير فتتي المحطتتات التلفزيونيتتة األرضتتية والفضتتائية علتتى حتتد ستتواء وتتتتر  تأثيراتهتتا 

 الواضحة على ثقافة الجمهور .

 :1لتلفزيونية الفضائية إلى ما يليوقام اتحادإذاعات الدول العربية بتصنيف المحطات ا

من ملاية القنوا  الفاائية للق يا  الخياص أميا الق يا  العيام ف يو   يملي   %79.3: أوالً 

 القنوا  الفاائية. 1/5سوى نحو 

                                            

 تحاد إذاعات الدول العربيةنظر الموقع االلكتروني الا  1
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( وهي %19.1: القنوا  التي يمان إدراج ا تح  الحرامت الثقافية تصل نسحت ا )ثانياً 

ليمية والوثائقية والدينية، وأما محطات البرامج الترفيهية البرامج اإلخبارية والثقافية  والتع

ها أغلب(ي وتحلم القنوا  الجامعة ذا  الحرامت المنوعة و%53)الخالصة فتبل  نحو 

 (.%28)ترفي ي نحو 

سواء ما يتعلق بالدراما  ،ونحن نعلم أن المحطات الجامعة المنوعة يسود الترفيه برامجها

( من القنوا  التي %81)ية والمسابقات وهذا يعني أن نحو والبرامج الفضائية والرياض

 يستقحل ا الموالن العرإي هي قنوا  ترفي ية.

وإذا أخذنا في الحسبان ما تقدمه الشبكات الفضائية التي تقدم خدماتها عبر االشترا  فإن 

( 40( تقدم )ART)العدد الترفيهي سيزداد كثيراً إذ أن باقة شبكة راديو وتلفزيون العرب 

( قنوا  4( قنوا  أفالم و)7( قنوا  مسلسال  و)3( قنوا  رياضية و)8قناا من إين ا )

( قنوا  5( قنوا  و ائقية و)4( قنوا  ألفال و)3( قنوا  منوعا  و)4موسيقز و)

 ية ويال ك أ  القنوا  الو ائقية وايخحارية جميع ا أجنحية.أخبار

( قنوا  رياضية 5إاللرة اينجلي ية ) ( قناا معام ا65)وأما شبكة األوربت فتقدم 

( 3( قنوا  أفالم إين ا وا دا عرإيةي و)4( للمسلسال  إاينجلي ية و)7إاينجلي ية و)

( 7( قنوا  و ائقية وايلفال )4( موسيقز إاينجلي ية و) 3قنوا  منوعا  إاينجلي ية و)

 .رياضة ودراما يتضح ت لب عليها البرامج الترفيهية من(. وهي ةما 7) خبارواي

يبل  عدد الهيئات العربية التي تبث   : القنوات الفضائية العربية وتصنيفها حصرعد 

هيئـة  24: هيئة منها 250فضائية على شبكاتها حوالي  قنوات فضائية أو تعيد بث قنوات

  خاصة هيئة 226 حكوميــة

 :والل ات منها ألهدافقناة متعددة ال ايات وا 520تبث هذه الهيئات على شبكاتها حوالي 

قناة  394 الجامعة قناة ذات البرمجة المتنوعة أو ما يسمى عادة بالقنوات 130ـ حوالي 

 :متخصصة في األصناف التالية
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 أصناف القنوات

 القطاع الحكومي

 

 القطاع الخاص

 

المجموع والنسبة 

 المئوية

جا عـة ) ات بر جـة 

  تنّوعــة(

41 

8.3% 

90 

18.2% 

131 

26.5% 

  وسيقــى /  نــّوعــــات
2 

0.4% 

117 

23.7% 

119 

24.1% 

 سينمــا/  دا ــا/  الاـالت
3 

0.6% 

55 

11.1% 

58 

11.7% 

 ديـــــــــاضـــــة
11 

2.2% 

40 

8.1% 

51 

10.3% 

تجاديـة / اقتصا يـة / 

 تاـّوق

1 

0.2 

24 

4.9% 

25 

5.1% 

 أخ اد
3 

0.6% 

23 

4.7 

26 

5.3% 

 أطفـــــال
1 

0.2 

20 

4% 

21 

4.3% 

 ثقافيـــة / تعليميــة
10 

2% 

13 

2.6% 

23 

4.7% 

 وثائقيــــة
0 

 

12 

2.4% 

12 

2.4% 

 interactive 0 / تفاعليـــة
11 

2.2% 

11 

2.2% 

  ينيـــــة
3 

0.6% 

10 

2% 

13 

2.6% 

 سيــاحيـــــة
1 

0.2 

3 

0.6% 

4 

.0.8% 

 76 المجموع

15.4% 

418 

84.6% 

494 

100% 

   لغة ال ث

 
 (.% 70)حوالي   معظم هذه القنوات برامجها بالل ة العربية تبث 

برامجها كليا بالل ات اإلنجليزيــة والفرنسية وبعل الل ات  في حين تبث بعل القنوات

 ).والهندية والفارسية األخرى )كاإلسبانية

األجنبية إضافة إلى  وتعتمد بعل القنوات األخرى على بث جزء من برامجها بالل ات

 .)3لعربية )جدول رقم الل ة ا
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 الت طيـة الج رافيـة :

 

 ـ ي طي بث هذه القنوات أساسا المنطقة العربية 

 ـ وي طي جزء كبير من هذه القنوات مناطق شاسعة من أوروبا

ـ بينما ارتفع عدد القنوات التي ت طي أمريكا واستراليا ونيوزيلندا وافريقيا وأمريكا 

 الجنوبية وأجزاء من آسيـا.

 جل هذه القنوات برامجها على أقمار عرب سات والنايلساتـ تبث 

 ـ في حين تبث باقي القنوات برامجها على أقمار :

 

EUROBIRD 1  وNOORSAT  وEUTELSAT II F3  وEUTELSAT HOTBIRD  و

INTELSAT 701  705و  703و NSS 806 و  NSS 7  وHISPASAT 1C و  OPTUS 3  و

TELESTAR 5 وASIASAT 2  وASIASAT 35و  ORION 

ECHOSTAR و  PANAMSAT PAS 4.2.3  وTIACOM. 

 

 صا د الفص   الرابع ع ر 

 الاينما واا اعات والتلفز  العربية 

 .1980، ب داد : دار الجاحظ  1980-1984أحمد سالم : السينما العراقية : دراسات ووثائق  .1

 .1982طني للثقافة والفنون جان الكسان : السينما في الوطن العربي ، الكويت : المجلس الو .2

 .39جان الكسان : العرب والعالم ، مجلة الوحدة ص  .3

 . 1980حسان أبو غنيمة : فلسطين والعين السينمائية العربية ، دمشق : مطبعة اإلنشاء  .4

عبتتاس فاضتتل إبتتراهيم : أربعتتون عامتتاً متتن الستتينما العراقيتتة : الستتينما العربيتتة ، القتتاهرة: الهيئتتة  .5

 .1994 المصرية للكتاب

 .1995يناير  –سنة سينما ، الهالل  100مجلة الهالل : عدد تذكاري  .6

 37/38مجلة الوحدة : عدد خاص السينما العربية : واقع وآفاق ، مجلة الوحدة السنة الرابعة لعتدد  .7

 .1987أكتوبر + نوفمبر 

يوليتو  1عشترون عمحمد كامل القليوبي : القومية للسينما العربية ، عتالم الفكتر المجلتد الستادس وال .8

1997. 

موني براح وجتا  ليفتي وكلتود كلتوني : الستينما العربيتة ، القتاهرة : الهيئتة العربيتة العامتة للكبتار  .9

1994. 

 !مقاومتةالبريطاني لكتن الفلستطينيين جعلتوا منهتا أداة  أسسها االنتداب  محمدمنصورإذاعة القدس .10

17/03/2009 

http://www.sawtakonline.com/forum/showthread.php?t=59674 
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( ودورهيييا فيييي إيايييا  القايييية العادلييية للشيييعب ١٩٨٢– ١٩٦٨) إذاعتتتة المقاومتتتة الفلستتتطينية  .11

 ٢٠٠٧)ينيياير( كتتانون الثتتاني  ١٣نشتتر فتتي الستتبت  : د.محمييد ناصيير الخوالييد بقلتتم الفلسيي يني و ل ييا
http://www.haifalana.net/spip.php?article213 

عامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  75تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريخ اإلذاعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترية فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى  .12
http://saied2007.jeeran.com/archive/2009/6/899502.html    

 كمتتتتتتتتال لطيتتتتتتتتف ستتتتتتتتالم تتتتتتتتتاريخ إذاعتتتتتتتتة ب تتتتتتتتداد :شتتتتتتتتعبية ثقافتتتتتتتتة .13

http://almadapaper.net/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=53379 

 /http://www.imn.iq/pages/about عن الشحاة -شبكة اإلعالم العراقي  .14

15. http://www.iraqws.com/iraq/category/iraqi-radio/page-2.html 

16. http://www.radiotunisienne.tn/template.php?code=3 

 ) مدوح صابر إ اعة ال حريش..تثديخ للذاكر  ال ع ية ال حرينية .17

http://www.bna.bh/?ID=75267) 

18. http://www.dmi.gov.ae/about.asp 

)جريدة  العرب  الحسن أي  إي ي -يونيو القادم 25يوم  41إذاعة قطر تطفئ شمعتها الـ  .19

 ( -7647-العدد 1430جمادى األولى  25م ـ الموافق  2009مايو  20القطريةاألربعاء 

20. http://www.omanet.om/arabic/misc/infp4.asp 

21. http://www.alwatan.com/graphics/2005/07jul/30.7/dailyhtml/culture.ht

ml 

. اعتمدنا هناللتأريخ اإلذاعة والتلفزيون الكويتيين على أعداد من الكتاب السنوي الصادر عن  .22

وكذلك على بعل النشرات  1971، 1970، 1969، 1968، 1967، 1966وزارة اإلعالم لألعوام 

  العالقات العامة به. الصادرة عن مراقبة الشئون الفنية للتلفزيون، والصادرة عن

 .414أحمد الشرباصي، أيام الكويت، ص  .23

 .110/ص 106، ص 1967، يناير 98مجلة العربي، العدد  .24

25. http://www.dmi.gov.ae/about.asp 

26. http://www.entv.dz/ar/Entreprise/tech.php 

27. http://www.dmi.gov.ae/about.asp 

28.  www.oman-tv.gov.om 

29. http://www.ertu.org/nile_chan/index.asp 

30. http://www.ertu.org/radi

o/main_history.html 

جريدة المصرى  .31

م عن ماهر حسن مقالة  ٢١/٧/٢٠٠٧اليوم

بدء اإلرسال التليفزيوني في   بعنوان "

 مصر " 

32. http://www.portsaid.gov

.eg/Forum2.aspx?g=posts&t=16

12 

 

  15 

http://www.haifalana.net/spip.php?article213
http://saied2007.jeeran.com/archive/2009/6/899502.html
http://saied2007.jeeran.com/archive/2009/6/899502.html
http://almadapaper.net/paper.php?source=akbar&page=114
http://www.radiotunisienne.tn/template.php?code=3
http://www.radiotunisienne.tn/template.php?code=3
http://www.omanet.om/arabic/misc/infp4.asp
http://www.omanet.om/arabic/misc/infp4.asp
http://www.oman-radio.gov.om/rdara/default.asp
http://www.ertu.org/nile_chan/index.asp
http://www.ertu.org/nile_chan/index.asp
http://www.ertu.org/radio/main_history.html
http://www.ertu.org/radio/main_history.html
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 الخا س ع ر الفص 

 وسائ  االتصال الجماهيري  ف  األد ن

  رحلة التاعينيّات و ا بعدها
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 الخا س ع ر لفص ا

 الجماهيري  ف  األد نوسائ  االتصال 

  رحلة التاعينيّات و ا بعدها

يمكن الحديث عن بدء تاريخ اإلعالم في األردن بقيام اإلمارة بعد إعالن تأسيس اإلمارة  

،  ذلك أن نمو   28/3/1923بصدور جريدة الشرق العربي في  تحديدا 25/3/1923في 

 د العناصر التالية  : وسائل االتصال الجماهيري  في األردن لم يتحقق إال بوجو

 كيان سياسي يعزز اإلحساس بالمواطنة في ظل وجود مجتمع له كيانه الخاص  .1

 وجود مراكز مدنية قادرة على إنتاج الثقافة وتوزيعها واستهالكها،   .2

 كثافة سكانية تسهم في إنتاج الثقافة الجماهيرية وتوزيعها واستهالكها.  .3

تطيع تتوفير اإلمكانتات الماديتة والفكريتة وجود آليات ومؤسسات تنتج الثقافة وتست .4

 والفنية إلنتاجها.

 توفر وسائل اتصال فعالة ومناسبة. .5

 جمهور يمتلك إمكانية استهال  المنتج الثقافي.  .6

 البيئة )المحلية والعربية والدولية ( .7

ان، ابتدأت بواكير صتناعة الثقافتة  لألردنوحينما أصبح  كيان سياسي وله حاضرة هي عم 

تها  عمان مع بداية تأستيس التي شهد

اإلمتتتتتارة وذلتتتتتك بإنتتتتتتاج الصتتتتتحف 

 ووجود المطابع فيها.

ومثتتتتل هتتتتذا يفستتتتر كتتتتذلك ازدهتتتتار 

الصتتناعات الثقافيتتة فتتي دول الخلتتيج 

العربي التي يمكتن أن نتؤر  لهتا متع 

وجود كيانتات سياستية مستتقلة ونمتو 

حواضتتترها مثتتتل أبتتتو ظبتتتي ودبتتتي 

 والشارقة ومسقط والدوحة.
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 ف  األد ن : التاديخ والمؤساات  لجماهيريوسائ  االتصال ا

 يمكننا تصنيف الصناعات اإلعالمية في األردن إلى مجموعة من المنتجات هي: 

 الكلمة المكتوبة وتشمل: الجرائد والمجالت والكتب والنشرات. .1

الكلمتتة المستتموعة وتشتتمل: اإلذاعتتة والمنتوجتتات الصتتوتية كاألشتترطة واإلستتطوانات  .2

 ة.واإلسطوانات المدمج

الكلمة المسموعة المرئية وتشمل: التلفزيتون والستينما واإلنترنتت واألشترطة والفيتديو  .3

 واإلسطوانات المدمجة.

وتطتتورت هتتذه المنتجتتات الثقافيتتة فتتي ستتياقات سياستتية واجتماعيتتة واقتصتتادية، عبرأربتتع 

 مراحل تاريخية شهدها المجتمع األردني وهي :

 1946-1921د اإلمارة المرحلة األولى: مرحلة البواكير  في عه 

   1946المرحلة الثانيتة: مرحلتة التأستيس بعتد االستتقالل متن إعتالن االستتقالل- 

 1967إلى حرب حزيران

  المرحلة الثالثة: مرحلتة قيتام المؤسستات المستاهمة فتي  ظتل الستيطرة الحكوميتة

 إلى إل اء الطوار  1967بعد حرب حزيران 

 ديتتتة وإنجتتتاز التشتتتريعات فتتتي ظتتتل المرحلتتتة الرابعتتتة: مرحلتتتة االنطتتتالق والتعد

 وإلى يومنا هذا . 1988الديمقراطية بعد إل اء الطوار  عام 

وستتنقوم هنتتا باستتتعراض أهتتم  مظتتاهر وستتائل اتصتتال وتطورهتتا فتتي األردن ، وستتنمر 

ستتتريعاًعلى المراحتتتل التتتثالث األولتتتى باعتبارهتتتا متتتدخال  للمرحلتتتة الرابعتتتة موضتتتوع 

 دراستناهذه.

 المرحلة األولى: 

ختتوا للصتتحافة فتتي 1946-1921ة البتتواكير فتتي عهتتد اإلمتتارة مرحلتت يشتتير كثيتتر ممتتن أر 

أن بداية الصحافة األردنية تعود إلى نشترة )الحتق يعلتو( التتي صتدرت فتي نهايتة  2األردن
                                            

أميمة بشير شريم، الصحافة األردنية  بيروت.وانظر  –دار مكتبة الحياة  1962أديب مروة، الصحافة العربية، نشأتها وتطورها 2

ان 1983-1920وعالقتها بقوانين المطبوعات والنشر  1996-1920ألردن، وانظر  محمد أبو صوفة، الصحافة في ا،م.1984، عم 

ان عصام وانظر 262ص  -1995 –( عصام الموسى 7ص.  1996،  قراءات أولية، طبعة أولى، منشورات مكتبة المحتسب، عم 

 (83ص   1998 –.عمان، منشورات لجنة تاريخ األردن.1997-1920، تطور الصحافة األردنية الموسى 
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، وال يمكن في حقيقة األمر اعتبار )الحق يعلو(  صحيفة تمتلك خصتائص الجريتدة 1920

اليد صتدر منهتا أربعتة أعتداد فتي معتان وعتددان فتي الجماهيرية، إذ إنها كانت تكتب بخط 

ان  وبتذلك ال يمكننتا اعتمتاد نشترة )الحتق يعلتو( باعتبارهتا بدايتة الصتحافة فتي األردن   عم 

.ولهذا كان من الطبيعتي أن تكتون بتواكير صتناعة الثقافتة األردنيتة مرتبطتة بقيتام اإلمتارة 

بعتتد دختتول  1923صتتدرت عتتام التتتي ابتتتدأت عمليتتاً  متتع جريتتدة )الشتترق العربتتي( التتتي 

تتان عتتام  م لتكتتون هتي البدايتتة الحقيقيتتة لصتتناعة الثقافتتة األردنيتتة .، 1923المطبعتة إلتتى عم 

م وحملتت بعتد االستتقالل استم 1926وكانت الجريدة الرستمية لحكومتة شترق األردن عتام 

 )الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية(. 

والنشر لتكتون أقتدم مؤسستات اإلعتالم   األردنتي  (دائرة المطبوعات1927وأنشئت عام )

وأكثرها تأثيرا فى الصناعة الثقافية،  لما لها من صالحيات تتمثل بالرقابتة علتى الصتحف 

والمطبوعات، وسلطتها المتمثلتة بتالترخيص متن حيتث المتنح والمنتع لتتراخيص الصتحف 

 3واإلشراف على شؤون النشر والدعاية.

حتتدودة لل ايتتة نظتتراً لقلتتة المتعلمتتين وقلتتة المطتتابع ، ويصتتفها  كانتتت حركتتة النشتتر م       

فاروق منصور بقوله : "ففي العشرينات لتم يطبتع أو ينشتر فتي األردن ستوى كتتاب واحتد 

، 1928فقط هو كتاب )حقوق المرأة المسلمة( لنديم المالح، وطبعته المطبعة الوطنية عام 

وطبعتته  1922ستالمية"، فتي القتدس عتام وكان المالح قد نشر كتابه "نموذج الفضتائل اإل

مطبعة بيت المقتدس. وقتد ظهتر فتي هتذا العقتد ثالثتة كتتب أخترى لمتؤلفين أردنيتين: أولهتا 

، 1921"أغاني الصبا" لمحمد الشريقي وطبع في مطبعة الحكومة العربية في دمشق عتام 

ؤلفته والثاني "كلمات صتحية وفوائتد طبيتة" نشترت فتي جريتدة الشترق العربتي بعمتان" لم

، والكتاب الثالث هتو 1924الدكتور حنا القسوس وطبعته مطبعة اإلصالح في دمشق عام 

"تتتاريخ آثتتار جتترش القديمتتة" ترجمتتة ستتيف التتدين البرغتتوتي، وتتتم طبعتته فتتي مطبعتتة ابتتن 

 4زيدون بدمشق، "ونشر بنفقة )شتفيق الحايتك( متن جترش، وحقتوق الطبتع محفوظتة لته".

علتى الصتناعات الثقافيتة العربيتة المتتوفرة فتي التدول  وعموماً فإن هتذه المرحلتة اعتمتدت

 المجاورة

 1967-1946المرحلة الثانية : مرحلة التأسيس بعد االستقالل 

                                            

 ن ودات  ائر   ،عمان ،1997-1927ون عا ا  ش العطاء  ائر  المط وعات والن ر: س ع -إعدا –احمد القضا   3

 1998المط وعات والن ر

 (11 . فادوق  نصود، الن ر والمطابع والمكت ات،  ن ودات لجنة تاديخ األد ن، سلالة الكتا  األم ف  تاديخ األد ن 4
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كانت صحيفتا فلسطين والتدفاع تصتدران فتي فلستطين قبتل صتدورهما فتي األردن. إذ      

ور فتتي يافتا واستتتمرت فتتي الصتتد 1911جريتدة فلستتطين عتتام  ىأصتدر عيستتى داود العيستت

تان ثتم متن  1948هنا  حتى عام  ، وبعد النكبة الفلستطينية استتأنفت الصتدور أوالً متن عم 

، وكتتان صتتاحب جريتتدة فلستتطين ورئتتيس تحريرهتتا أثنتتاء ذلتتك رجتتا 1949القتتدس عتتام 

. وأصتتدر إبتتراهيم الشتتنطي جريتتدة  1967العيستتى، وبقيتتت تصتتدر فتتي القتتدس حتتتى عتتام 

حيث صدرت بامتياز  1949لنكبة إلى  القدس عام وانتقلت بعد ا 1933الدفاع في يافا عام 

باستتم صتتادق الشتتنطي ورئتتيس التحريتتر إبتتراهيم الشتتنطي، واستتتمرت جريتتدة التتدفاع فتتي 

. ونظترا لمكانتة القتدس  1971إلتى أن توقفتت عتام  1967الصدور متن عمتان بعتد حترب 

اع ولتتتوفر إمكانتتات الطباعتتة صتتدر فيهتتا، باإلضتتافة إلتتى جريتتدة فلستتطين و جريتتدة التتدف

( و جريدة المنارالتي أصدرها محمود 1967-1953صحيفتان يوميتان هما جريدة الجهاد)

أبو الزلف وسليم الشتريف ومحمتود يعتي . وقتد نتال كامتل الشتريف امتيتاز جريتدة المنتار 

 ( الذي تنازل عنه لشقيقه محمود الشريف وجمعة حماد.1960-1967)

عية فتي عمتان والقتدس إذ صتدرت فتي وفي الستينات صدر العديد متن الصتحف األستبو   

( أصتتدرها عرفتتات حجتتازي ومحستتن ستتعيد 1964-1962عمتتان جريتتدة أخبتتار اليتتوم )

( لتداود بنتدلي العيستى فتي القتدس، 1967-1956أشكنتنا وجمعة حمتاد. وصتدرت التبالد )

 ( لمحمد الخطيب1967-1965( لعرفات حجازي والرأي )1959وأخبار األسبوع )

ت مجلتة القلتم الجديتد األدبيتة الشتهرية لعيستى النتاعوري )أيلتول .وفي هذه المرحلتة صتدر

( عتتن دار 1966-1961( وصتتدرت بعتتدها مجلتتة )األفتتق الجديتتد( )1953آب  – 1952

المنار، وترأس تحريرها جمعة حماد وأمين شنار، وهي مجلة ثقافية أدبية صدرت نصتف 

ها حوالي سبعين عتدداً شهرية في سنتها األولى ثم تحولت إلى الصدور الشهري وصدر من

حتى توق فها، وتركت تأثيرات حاسمة في مسيرة الحياة األدبية في فلسطين واألردن.  وبعد 

أُعلنتتت األحكتتام العرفيتتة التتتي استتتمرت حتتتى مطلتتع التستتعينات  1967حتترب حزيتتران  

 5وأعقبها ذلك دمج الصحف. 

الطباعة وصتدور العديتد وشهدت هذه المرحلة تأسيس اإلذاعة وتأسيس التلفزيون وانتشار 

متن التشتريعات والمؤسستتات الثقافيتة والتعليميتتة كتأستيس الجامعتة األردنيتتة وانشتاء دائتترة 

 الثقافة والفنون.
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 تثسيس اا اعة

قامت قوات الجي  العربي األردنتي بمعاونتة  1948نتيجة ألحداث نكبة فلسطين في عام  

بنقتل  -االنتداب البريطاني فتي فلستطين أنشأتها حكومة  -العاملين العرب في إذاعة  القدس

أجهزة اإلذاعة إلتى رام هللا التتي استتمرت بالبتث بالل تة العربيتة. وبعتد تحقيتق الوحتدة بتين 

صتارت اإلذاعتة فتتي رام هللا تُعترف باستم )إذاعتتة  1950الضتفتين الشترقية وال ربيتة عتتام 

( ستاعة 13و واط لمتدة )( كيلت20المملكة األردنية الهاشمية من القدس( وكانت تذيع بقوة )

 يومياً على الموجة المتوسطة وي طي إرسالها معظم أجزاء األردن وفلسطين. 

، افتتح جاللة الملتك الحستين بتـن طتالل " إذاعتة  1956وفي األول من تشرين األول عام 

عمان " في منطقة جبل الحسين في عمان ، وكانت تبث ساعة فـي الصتباح وستاعتين فتي 

جرى افتتاح مبنى اإلذاعة في أم الحيران جنوب  1959األول من آذار عام المساء... وفي 

  6عمان ، وتم في اليوم نفسه افتتاح محطة اإلرسال على طريق ناعور.

 صناعة الاينما األد نية 

استقر عتدد متن الستينمائيين الفلستطنيين فتي األردن ، ومتنهم أحمتد حلمتي  1948بعد نكبة 

للتصتوير الفوتتوغرافي فتي عمتان ، وجمتال األصتفر ، وصتالح الكيالني الذي أسس نادياً 

م وعرضته فتي ستينما البتتراء فتي 1948الدين بدرخان الذي انتج فيلماً روائياً طتويالً عتام 

األردن ، ومحمد صالح الكيالي ، وإبراهيم سرحان ، وعبد اللطيف الحاج هاشم ، وخميس 

هموا بتأستيس الشتركة العربيتة إلنتتاج شبالق ، وزهير السقا وأوالده وآل جبتارة التذين ستا

األفتتالم الستتينمائية .واستتتمر الكيالنتتي فتتي اإلنتتتاج الستتينمائي ليؤستتس شتتركة أفتتالم األردن 

بالتعاون مع مصطفى صبحي النجار ، وفخري أباظة ، وواصف الشيخ ياسين . وكان من 

أستس  م1964م . وفتي عتام 1957إنتاج الشركة فيلم )صراع في جرش( الذي أخرج عام 

                                            

عامر أبو جبلة، مسيرة إذاعة المملكة األردنية الهاشمية ودورها الثقافي  تلفزيون االلكتروني وانظرانظر موقع اإلذاعة وال 6

أحمد  وانظر (740ص2003(، دراسات في تاريخ األردن االجتماعي، مؤلف جماعي. عمان دارسندباد للنشر 1956-1996)

، سلسلة كتب المطالعة. وانظر 5نشورات لجنة تاريخ األردن م(، م1993 – 1953المصلح، مالمح عامة للحياة الثقافية في األردن )

. وانظر محمود توفيق الشاهد، رحلتي مع 34فاروق أنيس جرار، اإلذاعة والتلفزيون في األردن، منشورات لجنة تاريخ األردن،ص

ان.  وانظر فاروق أنيس جرار، الرسالة والصورة، ق1999الميكروفون، منشورات وزارة الثقافة  ضايا معاصرة في اإلعالم  ، ، عم 

ان. وانظر فاروق أنيس جرار، صفحات مبكرة من تاريخ التلفزيون: 12كتاب الشهر  ، سلسلة كتب ثقافية تصدرها وزارة الثقافة، عم 

البدايات ومنطلق التوجهات. دراسات في تاريخ األردن االجتماعي، مؤلف جماعي. وانظر محمد الجريبيع، اإلذاعة األردنية في 
 .لخمسينيات والستينيات: المجال السياسي وبلورة الشخصية الوطنية، دراسات في تاريخ األردن االجتماعي، مؤلف جماعيا
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الكيالنتتي الشتتركة الفنيتتة للستتينما والتلفزيتتون، وراح ينتتتج األفتتالم الدعائيتتة والتستتجيلية ، 

  7ليستقر أخيرا في وزارة اإلعالم   .

أول تجربة على طريق تأسيس  1958ويعد فيلم ) صراع في جرش ( الذي تم إنجازه عام 

أباظة وستمير مطتاوع، صناعة سينمائية في األردن ووضع قصة الفيلم والسيناريو فخري 

وأخرجه واصف الشيخ ياسين وقام بالتمثيل فيه باإلضافة للمخرج كل من : فائق القبطتي، 

وغازي هواش، وعلي أبو سمره، وأحمد القري، وصتبحي النجتار، وآخترين،. وتتم إنجتاز 

الفتتيلم محليتتاً ، وكتتان الفتتيلم يعتتاني متتن بعتتل المشتتكالت الفنيتتة بستتبب ظتتروف إنتاجتته 

 مستخدمة، ونقص الخبرات لدى فريق العمل.والمعدات ال

مع مجموعة أخرى ضتمت بعتل العتاملين فتي الفتيلم  1964وجاءت المحاولة الثانية عام 

األول، مع الفيلم الروائي الثاني ) وطني حبيبي (. وشهد منتصف الستينيات عمليات إنتاج 

األردنيتتة،  أفتتالم مشتتتركة متتع جهتتات خارجيتتة لتعتتويل التتنقص فتتي الخبتترات واإلمكانتتات

تركتتي، كمتتا حقتتق المختترج  -حيتتث عمتتل غتتازي هتتواش علتتى إنتتتاج فتتيلم مشتتتر  أردنتتي

المصري فاروق عجرمة فيلم )عاصفة علتى البتتراء( بوصتفه إنتاجتا أردنيتا لبنانيتا إيطاليتا 

مشتركا تم فيته استت الل المنتاطق األثريتة خلفيتة للفتيلم، وشتار  فيته متن األردن عتدد متن 

ان البيتتاري، وأحمتتد القتتري وغيتترهم، واشتتتمل علتتى بعتتل األغتتاني الممثلتتين متتنهم : عتتدن

 األردنية التي لحنها جميل العاص.

بتأستيس دائترة  1965وجاءت أول مساهمة رستمية فتي ستبيل خلتق الستينما األردنيتة عتام 

الستتينما والتصتتوير التابعتتة لتتوزارة اإلعتتالم  ، حيتتث بتتدأ عملهتتا بإنتتتاج الجريتتدة الستتينمائية 

تطاعت إنجاز أكثر من أربعين عدداً مصوراً. ومع ظهور التلفزيون األردنتي الناطقة، واس

، واستمر عملها في إنتاج الجريدة السينمائية، وكذلك 1969تم إلحاق دائرة السينما به عام 

ومتا  1967في تحقيق عدد من األفالم التستجيلية، خاصتة بعتد وقتوع حترب حزيتران عتام 

ربية.وشتهدت هتذه المرحلتة تأستيس الجامعتة األردنيتة خلفته من نكسة واحتتالل للضتفة ال 

 لتعطي دفعة للحركة التعليمية والثقافية في األردن.  1962عام 
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 المرحلة الثالثة : 

مرحلتتة  ظهتتور الشتتركات اإلعالميتتة المستتاهمة االكبتترى فتتي ظتتل الستتيطرة الحكوميتتة بعتتد 

 إلى إل اء الطوار  1967

قبتتل هتتذه المرحلتتة  عبتتارة عتتن  -الصتتحافة تحديتتدا  -كانتتت المؤسستتات اإلعالميتتة         

مشتتاريع شخصتتية ألفتتراد طمتتوحين راغبتتين فتتي انشتتاء مشتتروع ثقتتافي أو إعالمتتي  يحقتتق 

أحالمهتتم وأهتتدافهم الفكريتتة وغالبتتاً متتا كانتتت تتستتم بطتتابع الم تتامرة ممتتـا جعتتل كثيتترا متتن 

 المشاريع ال تعمر طويال  .

لصتتحافة األردنيتتة تطتتوراً مهمتتاً ، وتميتتزت هتتذه وأمتتا  فتتي عقتتد الستتبعينيات فقتتد شتتهدت ا 

الصحافة بقيام المؤسسات الصحفية الكبيترة متع قتدرتها علتى مواكبتة التطتور التكنولتوجي 

في مجال الطباعة والتقتدم الحرفتي فتي مجتال الصتحافة متع وجتود ستيطرة حكوميتة ماليتة 

ون الطتوار . بمساهمتها في رأس مال الشركات الصحفية ، وستيطرة رقابيتة فتي ظتل قتان

ة مستاهمة ركشتركة مستاهمة خاصتة وتحولتت إلتى شت-شركة المؤسسة الصحفية األردنية 

بنتاء علتى قترار الحكومتة األردنيتة لتوستيع قاعتدة الملكيتة للصتحف  1986عامتة فتي عتام 

 اليومية.

عتتن  -بعتتد دمتتج جريتتدتي المنتتار وفلستتطين – 1967و صتتدرت جريتتدة الدستتتور فتتي عتتام 

وأصدرت صحيفة باإلنجليزيتة   -شركة مساهمة خاصة-افة والنشرالشركة األردنية للصح

.وأشتترف علتتى إدارتهتتا مجلتتس إدارة ختتاص إلتتى أن   The Starهتتي ستتتار األستتبوعية 

 .  1986تحولت إلى شركة مساهمة عامة عام 

شتتركة مستتاهمة  –عتتن شتتركة دار الشتتعب  1983وصتتدرت جريتتدة صتتوت الشتتعب عتتام  

 ة صناديق استثمار المؤسسات الرسمية .عامة، وساهم في رأسمالها مجموع

إذ صتدر قتانون مؤسستة 1967وجاء افتتاح التلفزيتون األردنتي فتي مرحلتة متا بعتد حترب 

ليقوم التلفزيون األردنتي بالعمتل باستتوديو واحتد وبرنتامج عتام متدة  1968التلفزيون عام 

لبتث البترامج  ثالث ستاعات يوميتاً بتاللونين األبتيل واألستود، ثتم بتدأ بتث القنتال األجنبتي

  8. 1972األجنبية والعربية في عام 

                                            

8http://www.jrtv.jo/jrtv/arabic/pages.php?menu_id=1&local_type=0&local_id=0&local_detail
s=0&local_details1=0&localsite_branchname=JRTV 

http://www.jrtv.jo/jrtv/arabic/pages.php?menu_id=1&local_type=0&local_id=0&local_details=0&local_details1=0&localsite_branchname=JRTV
http://www.jrtv.jo/jrtv/arabic/pages.php?menu_id=1&local_type=0&local_id=0&local_details=0&local_details1=0&localsite_branchname=JRTV


 
 
 
 
 

 

400 
 

تحول البث العادي إلى بث ملون وتم توستيع نطتاق البتث  1974وفي شهر نيسان / ابريل 

بحيث أصبح ي طي جميع مناطق المملكة، ويبث البرنامج العام مدة  1975التلفزيوني عام 

اريتتة بالل تتة االنجليزيتتة ستتت ستتاعات يوميتتاً والبرنتتامج األجنبتتي بمتتا فتتي ذلتتك نشتترات أخب

تتم دمتج اإلذاعتة والتلفزيتون فتي مؤسستة  1985والفرنسية .في األول من أيلول / سبتمبر 

بدأ التلفزيتون بنشترة أخبتار أستبوعية ألهتم أحتداث األستبوع بل تة  1989واحدة، وفي عام 

متن مستاحة  %80إشارات الصم، وأصبحت شبكة اإلرسال التلفزيتوني ت طتي متا يقتارب 

من سكانها ، وبلت  عتدد محطتات اإلرستال والتقويتة التلفزيونيتة المنتشترة  %90ة و المملك

محطتتة . وارتبطتتت استتتوديوهات التلفزيتتون األردنتتي بمحطتتات األقمتتار  42فتتي المملكتتة 

الصناعية المتصلة بمنظومة االنتلسات )االطلسي والهندي( والعربسات و يوتلستات حيتث 

 .1988تم إنشاء محطة عمرة عام 

 حلة الرابعة  : التاعينيات و ا بعدهاالمر

مرحلة االنطالق والتعدديتة وإنجتاز التشتريعات فتي ظتل الديمقراطيتة بعتد إل تاء الطتوار  

 وإلى اليوم 1988

تشكل المرحلة الرابعة في الحياة الثقافية واإلعالمية نقطة تحول كبيرة في األردن فقد       

ر  ببدايتتة مرحلتتة جديتتدة تمثلتتت باالنفتتتاح اتستتمت هتتذه المرحلتتة بعتتد إل تتاء قتتانون الطتتوا

وشتهد كتذلك  –علتى الترغم متن ضتعفها  –الديمقراطي شهد فيه المجتمع تأسيس األحزاب 

نمواً كبيراً في ظهور المؤسسات اإلعالمية والجمعيات والمنتديات الثقافية والفنية والمزيد 

زرقتتاء مهرجتتان مثتتل مهرجتتان الفحتتيص، مهرجتتان شتتبيب  ال –متتن المهرجانتتات المحليتتة 

األزرق. كمتا شتتهدت هتتذه المرحلتتة تأستتيس عتدد كبيتتر متتن الجامعتتات الحكوميتتة واألهليتتة، 

جامعتتة ،  25وبعتتد أن كتتان عتتدد الجامعتتات األردنيتتة أربتتع جامعتتات أصتتبح عتتددها نحتتو 

وتميزت هذه المرحلة بتأسيس العديد من المؤسسات الثقافيتة الحكوميتة والخاصتة ومراكتز 

ناعة الثقافتتة، كمتتا أن هتتذه المرحلتتة يمكتتن بحتتق اعتبارهتتا مرحلتتة األبحتتاث المعنيتتة بصتت

التشتتريعات الثقافيتتة إذ صتتدر فيهتتا العديتتد متتن التشتتريعات، وتميتتزت أيضتتاً بتتانطالق البتتث 

الفضتتائي ، كمتتا أنهتتا  شتتهدت فتتي منتصتتف الستتتعينيات دختتول اإلنترنتتت لينمتتو استتتخدامه 

 بشكل متسارع.

اه عدم االستقرار التشريعي فيما يتعلق بالقوانين المنظمة ولعل أكثر األمور إثارة لالنتب     

لحريتتة الصتتحافة، فختتالل هتتذه المرحلتتة  شتتهد األردن  صتتدور ستتتة قتتوانين للمطبوعتتات 

                                                                                                                     

. 
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مشتتروع قتانون الصتتحافة وآخرهتا كتان  1993( لستتنة 10والنشتر أولهتا كتتان قتانون رقتم )

 .  2004والنشر لسنة 

نتي عشتر قانونتاً لهتا صتلة بالصتناعات الثقافيتة، وشهدت هذه المرحلة كذلك صدور اث      

من بينها قتانون المجلتس األعلتى لإلعتالم  ، ومشتروع قتانون ضتمان حتق الحصتول علتى 

المعلومات وقانون الهيئة الملكيتة األردنيتة لإلعتالم   وقتانون حمايتة حتق المؤلتف وقتانون 

والتروابط ، والنقابتات رعاية الثقافة. وشهدت تأسيس عدد كبير من الهيئات واالتحتادات ، 

م  2006( مؤسستتة حتتتى شتتباط 263الثقافيتتة  المستتجلة فتتي وزراة الثقافتتة وبلتت  عتتددها  )

وعجلتون   9وجترش :  11والمفرق:  38وإربد :  133وتتوزع كما يلي :      العاصمة : 

 10ومعتان :    2والطفيلتة :  11والكتر  :   12والزرقتاء:   3ومادبتا :  23والسلط :  6: 

 ( ألف مثقف، وفنان، وكاتب، وأكاديمي.                                                                                        11وينتسب لهذه الهيئات حوالي ) 5قبة : والع

وال شك أن الظتروف السياستية العربيتة والدوليتة كانتت تشتكل مناختاً متؤثراً علتى الحيتاة   

الثقافتتة فتتي األردن، فمنتتذ انهيتتار االتحتتاد الستتوفيتي وستتيطرة الواليتتات  الثقافيتتة وصتتناعة

المتحتتدة علتتى السياستتة الدوليتتة باعتبارهتتا القطتتب األوحتتد المهتتيمن علتتى الستتاحة الدوليتتة، 

وستتعيها لفتترض نظتتام عتتالمي جديتتد متتن مظتتاهره فتترض قتتانون حريتتة التجتتارة الدوليتتة 

 علومات.وانعكاسها على السوق الحر لتدفق البضائع والم

كتتذلك شتتهدت هتتذه المرحلتتة حتترب الخلتتيج األولتتى التتتي كتتان لهتتا تأثيراتهتتا الثقافيتتة علتتى 

األردن، ومن مظاهرها على سبيل المثال مقاطعة دول الخليج لإلنتاج التلفزيوني األردنتي 

،مما جعل الفنانين األردنيين يتجهون نحتو المسترح وكمتا جتاء فتي موقتع وزارة الثقافتة  : 

عينيات نهضة مسرحية كبيرة، شهدت هذه المرحلة ازدهاراً وانتشاراً واستعاً "فشهدت التس

للمسرح األردني بعد حترب الخلتيج نتيجتة لقلتة الطلتب علتى األعمتال األردنيتة التلفزيونيتة 

عربياً، مما دفع الفنانين باتجاه المسرح حيث انتشرت الفرق المسرحية وقدمت الكثيتر متن 

تاجهتتا وزارة الثقافتتة، والتتتي نظ متتت المهرجانتتات الثقافيتتة المستترحيات التتتي ستتاعدت فتتي إن

عامتتة والمستترحية خاصتتة فأقامتتت مهرجتتان المستترح األردنتتي، وكتتذلك مهرجتتان مستترح 

الشباب بالتعاون مع رابطة الفنانين وكذلك مهرجان مسرح األطفال، وقامتت بالتعتاون متع 

عتات والكليتات المتوستطة الجامعات والكليات المتوسطة بتنظيم المهرجان المسرحي للجام

  9وحتى اآلن." 1980، باإلضافة لمهرجان جرش للثقافة والفنون الذي يقام سنوياً منذ عام 
                                            

 ( .0820-1-13 وقع وزاد  الثقافة االكترون   9

http://www.culture.gov.jo/inside_frame.php?src=sl&lang=ar&id=5271 
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وشهدت هذه المرحلة ألول مرة سماح الحكومة للقطاع الخاص بدخول حقل البث اإلذاعي 

حيث ظهر العديد من اإلذاعات الخاصة والمحطات الفضائية، وبل  عدد  محطات شركات 

( محطات عالمية تعيد البث من 4( محطة ، باإلضافة إلى )14القطاع الخاص اإلعالمية )

( شتركة. 30وبل  عدد شركات التلفزيون التي منحت تتراخيص للقطتاع الختاص ) األردن.

وكذلك شهدت المرحلة مجموعة من شركات اإلنتاج التلفزيوني والسينمائي األردني وكان 

ي للخدمات السمعية والبصرية ليكون واحداً من أهتم مراكتز من أهمها بروز المركز العرب

           اإلنتاج التلفزيوني في المنطقة العربية.                                                                                       

 وقد ظهرت في هذه المرحلة  شركات اإلنتاج التلفزيوني التالية :

وستينمائي  إنتاج تليفزيوني وسينمائي, توزيتع تليفزيتوني مادا لإلنتاج الفنىر مؤسسة .1

 عاطف العقرباوى

وستينمائي إستماعيل عبتد  فترح ميتديا إنتتاج تليفزيتوني وستينمائي, توزيتع تليفزيتوني .2

 القادر كتكت

وستينمائي  األردن،, توزيتع تليفزيتوني-الستمعية البصترية  المركز العربتي للختدمات .3

 عواملةطالل عدنان ال

وسينمائي محمد  األوسط لإلنتاج إنتاج تليفزيوني وسينمائي, توزيع تليفزيوني الشرق .4

 عبد ال نى محمد

وستينمائي  العربيتة لإلنتتاج إنتتاج تليفزيتوني وستينمائي, توزيتع تليفزيتوني المؤسستة .5

 البير يوسف حداد

ائي خالتد وستينم األردنيتون إنتتاج تليفزيتوني وستينمائي, توزيتع تليفزيتوني الرائتدون .6

 عادل يوسف حداد

 المنتجين العرب ألعمال التليفزيون إنتاج تليفزيوني وسينمائي, توزيع تليفزيوني اتحاد .7

 وسينمائي جواد محمد أسعد مرقة

وستينمائي صتقر أحمتد  التسويق إنتاج تليفزيوني وسينمائي, توزيتع تليفزيتوني مؤسسة .8

 الحمود

وستينمائي أمجتد  ينمائي, توزيتع تليفزيتونيإنتاج تليفزيتوني وست العربية لإلنتاج الشبكة .9

 محمود العوامله

القصتتص األخباريتتة، الشتتئون واألحتتوال  بتترايم تتتايم لإلنتتتاج تعمتتل فتتي مجتتال إنتتتاج .10

الشرق األوسط وفي مختلتف بقتاع العتالم  الجارية والبرامج الوثائقية لشبكات التلفزيون في

 ميشيل الحاج. 

ائل إعتتالم   مقتتروءة ومستتموعة ومرئيتتة وستت 1103وكتتتب محمتتود أبتتو داري بعنتتوان " 

تصدر وتبث من األردن : فوضى إعالمية أم تعددية صحية وديموقراطية ؟؟" واصفا هذه 

 المرحلة بقوله:



 
 
 
 
 

 

403 
 

)شتتهدت الستتاحة اإلعالميتتة األردنيتتة ختتالل العتتامين األخيتترين فتتورة أو طفتترة كبيتترة فتتي  

وبقدر ما · قع إلكترونيةصحف، إذاعات، فضائيات وموا·· مختلف ألوان الطيف اإلعالمي

تنوعت هذه الوستائل اإلعالميتة وشتهدت ألوانتاً جديتدة لتم تكتن معروفتة متن قبتل، بقتدر متا 

تكاثرت وتناسخت حتى زاد عددها عن األلف وسيلة إعالمية، خصوصاَ بعد أن دخل على 

للشتهرة والنفتوذ، والتمويتل   خط اإلنتاج اإلعالمي، كل من رأس المتال المحلتي المتتعط 

 ·جنبي الباحث عن مراكز ونقاط ارتكاز محلية بأجندات دوليةاأل

فبعد قفزة الصحف في عقد التسعينات من القرن الماضي التي أزعجت حكومة عبد السالم 

فاستخدمت صالحياتها في وقف التمدد، عادت القفزة الثانية، في عهتد  1997 المجالي عام

نفتتاذ قتانون المطبوعتات المعتتدل  الستابق معتتروف البخيتت خصوصتاً بعتد  رئتيس التوزراء

 ·لترخيص الصحف  الذي أل ى رأس المال كشرط

وبحستتب قتتوائم دائتترة المطبوعتتات والنشتتر فقتتد أصتتبح لتتدينا فتتي  2007ومتتع انقضتتاء عتتام 

مجتالت  4صحيفة أسبوعية و 31صحف يومية و 7منها   مطبوعة 1048 السوق المحلية

 142  اجتماعيتتتتتة، 132 ستتتتتياحية، 186 مطبوعتتتتتة متخصصتتتتتة منهتتتتتا: 950شتتتتتهرية و

 29 قانونيتتتتتة، 14 علميتتتتتة، 32  طبيتتتتتة، 71 اقتصتتتتتادية،  47 إعالنيتتتتتة، 172  ثقافيتتتتتة،

 ·أخرى 63 رياضية، 32 مجتمع، 12 دينية، 18 جامعية،

 5فضتتائية و  محطتتة تلفزيونيتتة 17 والمستتموع أصتتبح لتتدينا  وحستتب قتتوائم هيئتتة المرئتتي

 · ومحطة واحدة تعمل بالكيبل التلفزيونيفضائيات قيد اإلجراء ومحطة واحدة لم تبدأ البث 

محطة بث إذاعتي ومحطتتان لتم تبثتا بعتد  19 اما إذاعيا فقد أصبح لدينا بحسب ذات القوائم

محطات قيد  4وهما مرخصتان ومحطة لم توقع االتفاقية بعد مع هيئة المرئي والمسموع و

عتتتادة البتتتث محطتتتات إل 3محطتتتات تابعتتتة لمؤسستتتة اإلذاعتتتة والتلفزيتتتون و 3و  اإلجتتتراء

 10·(اإلذاعي

 

 الصحافة األد نية ف  التاعينيات و ا بعدها

                                            

    ا544السنة الثالثة عشرة، العدد  جريدة المجد  ية ام تعددية صحية وديموقراطية ؟؟إعالم  محمود ابو داري فوضى  10
/17/2008 3 
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أصدر رئيس الوزراء تعليمات لوزارة اإلعالم   لتسوية   1989في منتصف أيار من عام 

مشاكل الصحفيين الذين تم إيقافهم عن الكتابة في الصحف وذلك بهتدف حريتة الصتحافة ، 

( 1993لستتنة  15ت والنشتتر الختتامس )رقتتم وتأكتتد هتتذا التوجتته  بصتتدور قتتانون المطبوعتتا

تان ، وحرية الرأي مكفولة لكل أردنتي  ولته أن  الذي نص على أن الصحافة والطباعة حر 

يعبر عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير والرسم في وسائل التعبيتر واإلعتالم  ، واشتترط 

ات واإلستهام فتي نشتر القانون حرية ممارسة الصحافة بتقديم األخبار والمعلومات والتعليق

الفكتتر والثقافتتة والعلتتوم فتتي حتتدود القتتانون،  وفتتي إطتتار الحفتتاظ علتتى الحريتتات والحقتتوق 

والواجبات العامة واحترام حرية الحيتاة الخاصتة لآلخترين وحرمتهتا، والتتي تشتمل حريتة 

الصتتحافة  وحتتق المتتواطن فتتي االطتتالع علتتى األفكتتار واالتجاهتتات والمعلومتتات، وإفستتاح 

مواطنين لنشر آرائهتم وحتق الحصتول علتى المعلومتات متن مصتادرها وتحليلهتا المجال لل

وذلك فتي حتدود القتانون "وحتق إبقتاء مصتادر المعلومتات سترية" إال إذا قتررت المحكمتة 

غيتتر ذلتتك حمايتتة ألمتتن الدولتتة أو لمنتتع الجريمتتة أو تحقيقتتاً للعدالتتة ، كمتتا أعطتتى القتتانون 

التترأي والفكتتر وعتترض إنجازاتهتتا ومجتتاالت األحتتزاب السياستتية الحتتق فتتي التعبيتتر عتتن 

 11نشاطاتها.

وحققتتت جريتتدتا التترأي والدستتتورنجاحا وانتشتتارا واستتعاً ، بينمتتا  تعثتترت جريتتدة          

أكثر من خمسة ماليين دينار أردنتي  1995صوت الشعب وبل ت خسائرها مع مطلع عام 

وتتتم بيعهتتا  12/2/1995 ،  األمتتر التتذي حتتدا بتتوزير اإلعتتالم   بإصتتدار قتترار بإيقافهتتا فتتي

، وكانتت جريتدة –صاحبة جريدة األستواق  –بالمزاد فاشترتها شركة االستثمار اإلعالمي 

متخصصة في شؤون المال واالقتصاد  1992األسواق قد صدرت أسبوعية في مطلع عام 

تحولت إلى يومية وتميزت عن غيرها بمالحقهتا اليوميتة وبلونهتا  1993، وفي نهاية عام 

به ورق الفاينانشيال تايمز وجريدة البيان اإلماراتية .  كذلك استتأنفت مجلتة األفتق الذي يش

ة. 1992)رئيس تحريرها طارق مصاروة( صدورها في نيسان   مجلة سياسية هذه المر 

إحيتاء لتذكرى جريتدة  –جريتدة "آختر خبتر"  1990وأصدر باسم سكجها فتي مطلتع عتام  

صدرت أسبوعية باد  األمتر )متن ختارج األردن( التي  –والده الصحافي إبراهيم سكجها 

إلتتى يوميتتة، وقتتد  1993ثتتم تحولتتت بعتتد إجازتهتتا متتن دائتترة المطبوعتتات فتتي مطلتتع عتتام 

صتتدرت عتتن شتتركة مستتاهمة برأستتمال يزيتتد عتتن مليتتون ونصتتف مليتتون التتدينار وكانتتت 

تصدر ظهر كل يوم لكتن نتيجتة الختتالف مجلتس اإلدارة متع هيئتة التحريتر حتول سياستة 

                                            

  -1927شر: سبعون عاما من العطاء دائرة المطبوعات والن -إعداد–حمد القضاة أأنظر نص القانون  في  11

 1998عمان منشورات دائرة المطبوعات والنشر 1997
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صتتدرت جريتتدة العتترب اليتتوم  17/5/1997.وبتتتاريخ  1994حيفة تتتم إيقافهتتا ستتنة الصتت

 )رئيس التحرير طاهر العدوان( 

وكانت شيحان متن الصتحف األستبوعية التتي باشترت الصتدور متن األردن بعتد حصتولها 

علتتى تتترخيص متتن دائتترة المطبوعتتات ، وصتتدرت جريتتدة التتبالد أول األمتتر متتن المنطقتتة 

تان.  وقتد  1993وبعد الترخيص صدرت في تموز  1991الحرة في منتصف عام  متن عم 

صدرت قبل ذلك من خارج األردن وصدرت جريدة الميدان مختصة بالرياضة في )أيلول 

معب رة عن التيار اإلسالمي ،    1993( ، وصدرت صحيفة السبيل في تشرين األول 1993

إلتى إصتدار مجلتة  -التتي تصتدر شتيحان -وعملت مؤسسة الفريد للنشر وإصدار الصتحف

، وصدرت جريدة أسبوعية باستم حتوادث 1994أسبوعية ملونة لألطفال باسم لونا في آب 

. كمتا  1996(. كمتا صتدرت جريتدة عبتد ربته الستاخرة فتي عتام 1994الساعة )في تموز 

)رئيس التحرير فهد الريماوي( كجريتدة سياستية معارضتة  1994صدرت المجد في آذار 

 ومي.معب رة عن التيار الق

صتتدرت  1992وفتي ظتل العهتد التديمقراطي، وصتدور قتانون األحتزاب السياستية عتام  

صحف ناطقة باسم أحزابها منها صحيفة العهد )الناطقة باستم حتزب العهتد( ،  وصتحيفة 

)متن  1990حشتد( فتي عتام  –األهالي )الناطقة باسم حزب الشعب الديمقراطي األردني 

طقة باسم حزب البعث العربتي االشتتراكي األردنتي المنطقة الحرة(، وصحيفة البعث النا

، 1993، وصحيفة الوطن )الناطقة باسم حزب التقدم والعدالة( منذ عام 1993في مطلع 

. وصتدرت صتحف حزبيتة 1995وصحيفة النداء )الناطقة باسم حزب الوطن( منتذ آذار 

حتزب الوحتدة غير منتظمة: المسيرة )حزب التقدم الديمقراطي األردني(، ونداء الوطن )

الشتتعبية(، والفجتتر الجديتتد )الحتتزب التتديمقراطي اإلشتتتراكي( والعصتتر الجديتتد )حتتزب 

الحركة اإلسالمية الديمقراطي(، واليقظة )حزب اليقظتة( واألحترار ) حتزب األحترار(، 

والمستقبل )حزب المستقبل(. وجريدة ال تد هتي متن أحتدث الصتحف اليوميتة التتي شتقت 

الرأي والدستور. وبناًء على القائمة التي حصلنا عليهتا متن  طريقها لتنافس بقوة جريدتي

فتتإن هنتتا  أكثتتر متتن ثمانمائتتة مطبوعتتة  15/3/2008إدارة المطبوعتتات والنشتتر بتتتاريخ 

متخصصتتة لتتدى دائتترة المطبوعتتات والنشتتر ، وهتتذا ال يعنتتي أنهتتا كلهتتا تصتتدر بانتظتتام، 

ا ت طتي منتاحي الحيتاة وكذلك فإن بعضها قد توقف عن الصدور ولكن المالحظ على أنهت

كافة وتصدر عن جهات متعددة كالوزارات والنقابتات والجامعتات والمتدارس والبلتديات 

والروابط والجمعيات ومراكز البحوث والدراسات والشتركات والبنتو  وغترف التجتارة 

والصناعة، باإلضافة إلى األفراد. وكثيتر متن هتذه المطبوعتات الدوريتة هتي عبتارة عتن 

( 38عامة. أما اليوم فبإمكان القار   أن يتابع ستبع صتحف يوميتة ، و )نشرات عالقات 

( مجلة  والكثير منهتا لهتا نستختها اإللكترونيتة فتي اإلنترنتت ، 18صحيفة أسبوعية،  أو)

واألنبتاط و  الرأي والدستور.و العرب اليوم و ال د والديار. والصحف اليومية  هي      :

 Jordan Times السبيل و
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 The ف األستتبوعية وعتتددها ثمتتان وثالثتتون  صتتحيفة ومتتن بينهتتا  صتتحيفة  أمتتا الصتتح

Star تصدر بالل ة اإلنجليزية. وكذلك هنا  العديد من المجالت ومعظمها شتهرية وعتددها

( ،  وباستثناء المجالت السبع األخيرة وهي مجالت أدبية الطابع وذات توجه نخبتوي 22)

، 

 

 

 

 

 

 

 

 

فتتالمجالت   األختترى التتتي  تصتتدر مجتتالت ترفيهيتتة إعالنيتتة فتتي توجههتتا العتتام، تهتتتم  

بالموضة والماكياج والجمال والصحة وال يدخل هنا المجالت التي تصدرها الجامعات من 

 تخصصة  أو ثقافية عامةمجالت علمية م

 التلفزيون والفضائيات  ف   رحلة التاعينات و ا بعدها

شتتهد التلفزيتتون فتتي التتوطن العربتتي مرحلتتة جديتتدة متتن حيتتث المنافستتة علتتى المستتتوى      

االقليمي والدولي وتحققت هذه المنافسة على استقطاب الجمهتور المحلتي عبتر الفضتائيات 

تاحة للمواطن بأسعار زهيدة . وشهد التلفزيتون األردنتي التي أصبحت اللواقط الفضائية  م

في هتذه المرحلتة تطتورات عديتدة متن بينهتا افتتتاح قنتوات جديتدة مثتل الرياضتية واألفتالم 

.وهنا سنستعرض تطور بعل مالمحه ومن ثم ننتقل للحديث عن  البث الفضائي المملو  

 للقطاع  الخاص .

 المجالت التي تصدر في األردن

االريج اجتماعية  12 تشرقيا  .1

 متخصصة

 شام شهرية 13 ليالينا  .2

 living well 14 المشاهير الشهرية  .3

 مرياج بأمور الزواج 15 أنت  .4

 أفكار 16 العربية  .5

 أهالً  17 المستور الشهرية  .6

 أقالم 18 جوردان الند  .7

 تايكي / األمانة 19 أمانينا االجتماعية  .8

 ابطةأوراق / الر 20 السادة االقتصادية  .9

10.  Luxury 21 الكاتب األردني / االتحاد 

ان / األمانة 22 بوابة الشرق األوسط  .11  عم 
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 التلفزيون الرسم  

ستتاعات  4يبتتث المجلتتة المرئيتتة )التلتكستتت( بمعتتدل  24/2/1990فتتي  بتتدأ التلفزيتتون     

تم افتتاح القناة العربية األردنية، كما جرى افتتتاح  27/4/1993يومياً على القناتين . وفي 

لتقتتوم ببتتث جلستتات مجلتتس األمتتة باإلضتتافة إلتتى  25/5/1998القنتتاة العربيتتة الثالثتتة فتتي 

خضتتعت مؤسستتة  2001فتتي كتتانون الثتتاني عتتام األحتتداث الرياضتتية المحليتتة والعالميتتة و

اإلذاعة والتلفزيون إلتى إعتادة هيكلتة حيتث تتم دمتج بترامج القنتاة األولتى والثانيتة فتي قنتاة 

رئيسية واحدة وتخصصت القناة الثانية بالبرامج الرياضية في حين تم تش يل القنتاة الثالثتة 

مستتائية. وتخصصتتت بالتعتتاون متتع القطتتاع الختتاص وعلتتى أستتاس فترتتتي بتتث: صتتباحية و

الصباحية ببرامج األطفال والكرتتون بينمتا تخصصتت المستائية ببتث اإلفتالم )قنتاة األفتالم 

األردنية(.    واليوم ي طي البث التلفزيوني األردني منطقة ج رافية شاسعة تضم المناطق 

 التالية : فلسطين ، سوريا، شمال المملكة العربية السعودية، وجنوب لبنان وقبرص. 

 ضم التلفزيون األردني أربع قنوات هي:ي 

 أوالً: القناة األولى قناة المحطة الرئيسية وتقدم القناة األولى  البرامج المنوعة .

ببتتث األحتتداث  2001ثانيتتاً: القنتتاة الثانيتتة تخصصتتت القنتتاة الثانيتتة منتتذ كتتانون الثتتاني عتتام 

               الرياضية المحلية والعالمية.                              

وتعتبتر أول مشتروع  2001ثالثاً: القناة الثالثة انطلقتت قنتاة األفتالم األردنيتة فتي حزيتران 

مشتر  بين التلفزيون األردني والقطاع األردني الخاص.   رابعاً: القناة الفضائية األردنية 

لتدول أ ويصل بثها كافتة ا2على القمر الصناعي عربسات  1993بدأت بثها في شباط عام 

العربية والمناطق الجنوبية من أوروبا وتركيتا وغترب إيتران وعتدد متن التدول اإلفريقيتة. 

وهي جزء من شتبكة أوربتت. تبتث القنتاة الفضتائية األردنيتة معظتم بترامج القنتاة الرئيستية 

 12)األولى( إضافة إلى البرامج الخاصة والنشرات األخبارية بل ات مختلفة. 

 

 قطاع الخا  :المملوك لل ال ث الفضائ 

                                            

12http://www.jrtv.jo/jrtv/arabic/pages.php?menu_id=1&local_type=0&local_id=0&local_details=0&local

_details1=0&localsite_branchname=JRTV 

http://www.jrtv.jo/jrtv/arabic/pages.php?menu_id=1&local_type=0&local_id=0&local_details=0&local_details1=0&localsite_branchname=JRTV
http://www.jrtv.jo/jrtv/arabic/pages.php?menu_id=1&local_type=0&local_id=0&local_details=0&local_details1=0&localsite_branchname=JRTV
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أمتتتا محطتتتات البتتتث الفضتتتائي المستتتجلة  لتتتدى هيئتتتة اإلعتتتالم   المرئتتتي والمستتتموع       

 والممنوحة رخصا للبث فمعظمها محطات ترفيهية  وهي متمثلة  بالمحطات التالية :

فهتي محطتة  3/1/2008أما محطات الكيبل التلفزيوني المستجلة والمرخصتة ل ايتة تتاديخ 

لكيبتتل التلفزيتتوني ويملكهتتا شتتركة نورثتتام انترناشتتونال )فتتالي واحتتدة تحمتتل استتم شتتركة ا

 13بيلين(

  الشركات اإلعالمية اإلذاعية

للقطتتاع  10( إذاعتتة منهتتا 24يبلتت  عتتدد الشتتركات اإلعالميتتة اإلذاعيتتة المرخصتتة العاملتتة )

محطتة للقطتاع  14التلفزيتون  و محطات إذاعية عاملة لمؤسستة اإلذاعتة و  4العام منها ) 

إلضتتافة إلتتى أربعتتة محطتتات دوليتتة يعتتاد بثهتتا علتتى موجتتات محليتتة وهتتي هيئتتة الختتاص با

وراديو مونت كتارلو    MBC ومركز تلفزيون الشرق األوسط  BBC اإلذاعة البريطانية 

RMC   إذاعة . 28شاملة وصوت أمريكا  سوا  وهي محطات شاملة ليصبح عددها 

ير اإلذاعة الرسمية كالمؤسسات وقد شهدت هذه المرحلة تأسيسإذاعاتلمؤسسات حكومية غ

 األمنية والجامعات وهذه المحطات هي :

 (Fann FM المسلحة مديرية التوجية المعنوي  ) القيادة العامة للقوات .1

 الكريم( المقدسات اإلسالمية ) إذاعة القرآن وزارة األوقاف و الشؤون و .2

 اليرمو  )يرمو  ( جامعة  .3

 طالل )  معان ( جامعة الحسين بن .4

 العام  ) أمن ( ية األمنمدير .5

 2008تحت التأسيس متوقع بدء بثها في نيسان  –أمانة عمان  .6

(  30المرخصتة) -القطتاع الختاص –وبل  عدد الشركات اإلعالمية اإلذاعيتة والتلفزيونيتة 

 منها مجموعة من الفضائيات العاملة .

  (  متن محطتات البتث الفضتائي التتي تبتث أو ستوف تقتوم بالبت  15وهنا )ث عتن محطة

 طريق المدينة اإلعالمية 
                                            

    اإلثنين544السنة الثالثة عشرة، العدد  جريدة المجد  ية ام تعددية صحية وديموقراطية ؟؟إعالم  محمود ابو داري فوضى  13

/17/2008 3 
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   (  متتن المحطتتات الفضتتائية التتتي 5وهنتتا ) تقتتوم بالبتتث متتن ختتارج المدينتتة   محطتتات

 ATVاإلعالمية من بينها  نورمينا و

   و حصلتATV التلفزيونيعلى حق البث التلفزيوني األرضي هي األردنية المتحدة للبث 

 

 

 

 الاينما  :

 المرخصة -القطاع الخاص –الشركات اإلعالمية اإلذاعية والتلفزيونية 

نورمينتتتا ويملكهتتتا العريتتتان وثتتتائر العريتتتان، 

 ومحمتتتتتتتتتتتتتتتتد دراج وهشتتتتتتتتتتتتتتتتام غيتتتتتتتتتتتتتتتتث

 

 شدا ويملكها فهد الشميمري

seven stars ويملكها قاسم ارشيد A T V ويملكهتا )طتالل العواملتة ( وهتي

 ·ها بعدلم تبدأ بث

تلفزيتتتون ب تتتداد ويملكهتتتا كتتتل متتتن ايهتتتم  بيئتي ويملكها ياسر الخولي

 ·محمود واحمد ابو صفية

مليودي افالم ويملكهتا جمتال متروان وستلمان 

 النابلسي

 ·أغانينا ويملكها كرم رسام

supertech   ويملكهتتا كتتل متتن متتريم قعتتوار

 وشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروق رمضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان

 

 ·القيثارة ويملكها راني النوايسه

ARAB TV  ويملكها كل متن ستعيد المهتدي

 وفاطمة محمد

AITV ويملكهتتا كتتل متتن ناصتتر العمتتري

 ·ومحمد الدراج وعلي الشبلي

قنتتتتاة البتتتتترا الفضتتتتائية ويملكهتتتتا عمتتتتر    قناة جدة ويملكها أحمد الحصيني

 ·الشوبكي

قنتتتتاة البتتتتترا الفضتتتتائية ويملكهتتتتا عمتتتتر    قناة جدة ويملكها أحمد الحصيني

 ·الشوبكي

وتملكها شركة بور كول )بي ستي(  Live ا عبدهللا الفداغنوة ويملكه

 األردن

 عيون جدة ويملكها عمر العمودي مرسال غنوة ويملكها عبدهللا الفدا

 يارا ويملكها محمود غبريس البابلية ويملكها صادق مطلك

W T V ويملكها رائد قاقي  وكمال قاقي Smart way T.V   ويملكهتتتا غتتتازي

 فلمبان
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ي الختارج شهدت بداية التسعينات عودة عتدد متن المخترجين الستينمائيين الدارستين فت      

وهتتم يحملتتون معهتتم أفالمتتا حققوهتتا أثنتتاء دراستتتهم، متتنهم فيصتتل الزعبتتي التتذي عتتاد متتن 

االتحاد السوفيتي سابقا بفيلمين قصيرين: األول بعنوان )ليس كذلك تماما( والثاني بعنتوان 

 )الحرباء( عن قصة لتشيخوف.

فيلمتا روائيتا قصتيرا أما المخرج إيهاب الخطيب فقتد أنجتز أثنتاء دراستته فتي القتاهرة       

، وفتتي ذلتتك العتتام أنجتتز المختترج نجتتدت أنتتزور فتتيلم 1991بعنتتوان )أوراق البحتتر( عتتام 

)حكاية شرقية( عن قصة للكاتب السوري هاني الراهب لعب بطولته جميتل عتواد ومحمتد 

 القباني وجولييت عواد.

مخترج عبتد ، تعاونت رابطة الفنانين مع المخرج الشاب نبيل الشوملي وال1994وفي عام 

الحكيم أبو جليلة الدارس في إيطاليا على إنتتاج ثالثتة أفتالم قصتيرة حققهتا المخرجتان معتا 

هي فيلم )الثوب( عن قصة لجواهر رفايعته، وفتيلم )االكتشتاف( عتن قصتة لمحمتد طمليته، 

 وفيلم )صباح الخير( عن فكرة للمخرج الشوملي نفسه.

الشباب الذين تخرجوا من معاهد التمثيتل  كذلك لم تتوقف محاوالت الفنانين وخاصة أولئك

واإلختتراج الستتينمائي فتتي عواصتتم العتتالم لتحقيتتق أفتتالم ستتينمائية أردنيتتة، لكتتن معظتتم هتتذه 

 المحاوالت ظلت ضمن نطاق األفالم القصيرة أو األفالم التسجيلية.

ومتن ضتمن 27 / 2003 لألفتالم )قتانون مؤقتت( األردنيتة الهيئتة الملكيتة وقد صدر قانون

 افها: أهد

العمتتل علتتى إيجتتاد بيئتتة استتتثمارية لتنميتتة وتطتتوير الصتتناعة الستتينمائية والتلفزيونيتتة  -

 واإلذاعية والدعائية وجميع األنشطة المرتبطة بمشاريع اإلنتاج. 

 دعم األنشطة والجهود والبرامج التي تهدف إلى تنمية مشاريع اإلنتاج وترويجها. -

محاولتة جتادة للنهتوض بهتذا  2004نتاج السينمائي عتام كما جاء تأسيس الهيئة الملكية لإل 

القطاع، ووضع األسس لقيام صناعة سينمائية أردنية واستدراج السينما العالمية للتصتوير 

داخل األردن واست الل طبيعته وآثاره في هذا المجتال، حيتث أن األردن قتد شتهد متن قبتل  

)لتورنس العترب( للمخترج ديفيتد لتين،  تصوير العديد من األفالم العالميتة الهامتة مثتل فتيلم

وفتتيلم )الستتندباد وعتتين النمتتر( التتذي تتتم تصتتويره فتتي البتتتراء، وكتتذلك فتتيلم )إنتتديانا جتتونز 
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لستتتيفن ستبلبيرغ وإنتتاج جتورج لوكتتاس وتتم تصتويره فتتي  1998والحملتة األخيترة( عتام 

  14البتراء أيضا،.

مة المجهزة بأحدث األجهتزة وشهدت نهاية التسعينيات ظهور دور العرض السينمائية الفخ

والمعدات، والتي تعرض أحدث األفالم العالميتة والعربيتة فتي وقتت عروضتها فتي بلتدانها 

األصتتلية، كمتتا ظهتترت مجمعتتات ستتينمائية فتتاخرة تضتتم عتتدة قاعتتات للعتترض تعتترض 

مجموعتتتتة متتتتن األفتتتتالم الحديثتتتتة فتتتتي وقتتتتت واحتتتتد تلبتتتتي أذواق قطاعتتتتات مختلفتتتتة متتتتن 

ليريتتا التتتي تضتتم قتتاعتين فخمتتتين للعتترض تعرضتتان فيلمتتين الجمهور.ومنهتتا: ستتينما جا

مختلفتتين، وهتتي متتن أوائتتل دور الستتينما الفخمتتة التتتي ظهتترت متتؤخرا وتقتتع فتتي منطقتتة 

عبدون.وكتتذلك سلستتلة قاعتتات عتترض ستتينما سانشتتري التتتي تضتتم ستتت قاعتتات مختلفتتة 

ل تعرض كل واحدة فيلما مختلفا.وسلسلة قاعات عترض ستينما جرانتد فتي مجمتع مكتة متو

قاعات مختلفة.وسلسلة سينما رويتال فتي مجمتع الرويتال فتي التدوار الثالتث  8والتي تضم 

 15في جبل عمان وتضم ثالث قاعات مختلفة، وهي أحدث القاعات التي أقيمت فتي عمتان.

 باإلضافة إلى دور العرض في سيتي مول.

 

 : ف   رحلة التاعينات و ا بعدها اانترنت

وكانتت خدماتته تقتدم عبتر بعتل  1995نتشار في األردن منذ عام بدأ اإلنترنت باإل         

أختتذ فتتي  2000المؤسستتات والمواقتتع التجاريتتة متتن بينهتتا مقتتاهي اإلنترنتتت ، وبعتتد عتتام 

وتضتتاعف هتتذا العتتدد ختتالل ستتتة أعتتوام ستتبعة  32.000اإلنتشتتار إذ بلتت  عتتدد المشتتتركين 

أمتتا مستتتخدمو مشتتتر  و 206.000أصتتبح عتتدد المشتتتركين  2006أضتتعاف ففتتي عتتام 

مستتتخدم وكتتان مجمتتوع مواقتتع  825000نحتتو  2007اإلنترنتتت فقتتد بلتت  عتتددهم فتتي عتتام 

 موقعاً . 3433اإلنترنت المسجلة في نفس العام هي 

وعلتتتى كتتتل ال يمكتتتن الوثتتتوق باالرقتتتام  إذ نجتتتد أرقامتتتا أختتترى ال تتطتتتابق معهتتتا إذ أن 

إلنترنتتت" تشتتير إلتتى : أن اإلحصتتاءات الصتتادرة التتواردة فتتي تقريتتر نشتتره موقتتع "العتتالم ل

األردن احتلت المرتبتة السادستة بتين دول الشترق األوستط حستب نستبة االستتخدام مقارنتة 

( %12بعدد السكان. وقد وصلت نسبة استخدام شبكة اإلنترنت في األردن إلى ما يقارب )

من مجموع سكان األردن. فيما وصل عدد مستخدمي اإلنترنت فتي األردن متع نهايتة عتام 

                                            

14 http://www.culture.gov.jo/inside_frame.php?src=sl&lang=ar&id=5298 
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( متتتن مجمتتتوع مستتتتخدمي %3.3ألتتتف مستتتتخدم تمثتتتل حتتتوالي ) 630متتتا يقتتتارب  2006

 اإلنترنت في دول الشرق األوسط.                                                    

وتضاعف استخدام اإلنترنت في األردن حوالي خمسة أضعاف عما كان عليته الحتال فتي 

اإلنترنت انعكس على التطور الكمي في  . ويبدو أن الزيادة في عدد مستخدمي2000عام 

والذي يتابع مواقع اإلنترنتت 16عدد المدونين الذين بل  تعدادهم حوالي عشرة آالف مدون.

يلحتتظ أن جميتتع مؤسستتات الدولتتة لهتتا مواقعهتتا ، وأمتتا الصتتحافة اليوميتتة فلهتتا مواقعهتتا 

البترامج منهتا . اإللكترونية وكذلك هنتا  مواقتع لإلذاعتة والتلفزيتون بحيتث يمكتن متابعتة 

ويوفراإلنترنتتت أنواعتتاً متعتتددة متتن الثقافتتات بمستتتوياتها الراقيتتة والشتتعبية فهتتي وستتيلة 

تواصل إنساني ووسيلة للحصول على المعلومات واألخبار والتعبيتر عتن الترأي ووستيلة 

ترفيتته ووستتيلة تستتتقبل اإلذاعتتات والفضتتائيات باإلضتتافة إلتتى تصتتفح الجرائتتد والمجتتالت 

نيتتتة ممارستتتة األلعتتتاب اإللكترونيتتتة . اإلنترنتتتت إذن وستتتيلة كتتتل الوستتتائل والكتتتتب وامكا

 ومضمونها فيه الثقافة الشعبية كما توفر الثقافة النخبوية  .

 ( يبين عدد مشتركي اإلنترنت ونسبة انتشاره  1والجدول االتي)    
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ات التتي ولعل من أبرز ما شهدته تطورات اإلنترنت مع مطلع القرن الحالي انتشار المدون

 أصبحت منبرا للتعبير عن الرأي والتحاور وايصال األخبار غير الرسمية .

 وانتشار المدونات في األردن التي كما يرى محمد عمر في مقالته عن المدونات األردنية  

لم يشكل حتى اآلن أي عبء على األجهزة الحكومية، فالكثير من هذه المتدونات بعيتد عتن 

يفتقد إلى مضمون حقيقي، وباستثناء قلتة متنهم فتإن أغلتب المتدونات الهموم السياسية، كما 

 تعتمد على الخواطر الشخصية. 
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ويعزو مار  ليشن سبب ذلك إلى عدم نضوج التجربة الحزبيتة فتي األردن التتي لتم تخلتق 

  17جيال واعيا من المدونين قادراً على عرض وجهات نظر سياسية كاملة. 

مي مار  ليشن حول التتدوين فتي التوطن العربتي ونشترت وجاء في دراسة أجراها اإلعال

فتتي شتتباط العتتام الماضتتي إن "عصتتام بيازيتتد مؤستتس مجمتتع كوكتتب األردن يقتتدر عتتدد 

. بينمتا الموقتع المضتيف المعتروف جيتران يتدعي أنته 7000المدونات في العام الماضي بـ

قتع مكتتوب مدونة لكنه ال يفرق بتين المتدونات السياستية وغيرهتا. ومو 20000يستضيف 

فتتي  4360وهتتو مضتتيف معتتروف آختتر يقتتدر عتتدد المتتدونات "السياستتية واإلخباريتتة" بتتـ

المنطقتتة. وتحتتتوي كتتل متتن المجمعتتات القوميتتة فتتي البحتترين والعتتراق واألردن والكويتتت 

 1000مدونتتة نشتتطة بينمتتا تتبتتاهى مصتتر اآلن بتتأكثر متتن  300ولبنتتان والستتعودية علتتى 

 مدونة". 

ى عتتدة مواقتتع كبيتترة منهتتا "جتتوردان بلتتوغ" و"بلتتوغرز" يتتتوزع هتتؤالء المتتدونون علتت

و"غوغول" و"جيران" و"البوابة" و"أي توت" و"مكتوب" و"وورد برس". هتذا إضتافة 

 18إلى الصفحات الشخصية لبعل المدونين المعروفين. 

وأبدت بعل الصحف مؤخرا اهتماما كبيرا بحركتة التتدوين، وخاصتة صتحيفة "الستجل" 

ركنتتا دائمتتا للمتتدونات. وقتتد نشتترت عتتدة تقتتارير حتتول أهتتم  األستتبوعية، التتتي خصصتتت

الموضوعات التي يتناولها المدونون كما أفردت مساحات لتقديم بعل اإلرشتادات لهتؤالء 

وشتهدت األردن كتذلك مواقتع عامتة وأخباريتة  19ترشدهم إلى عملية تدوين أكثتر تتأثيرا. 

 ير .ذات مستوى مرموق ومن بينها  مكتوب  وعمون وغيرهما الكث

 دابعا : اتجاهات الصناعة الثقافية األد نية : تحلي   ؤشراتها

تستند رليتنا  التي تربط الصناعات الثقافيتة وازدهتار الثقافتة بوجتود وستائل االتصتال      

الجماهيري وازدهارها وبوجتود مراكتز تجمتع عمرانتي كبيتر  وكثافتة بشترية ممتا ينطبتق 

ية الكبيتترة.  وهتتذ متتا تؤكتتده األرقتتام التتواردة فتتي علتتى عمتتان العاصتتمة ذات الكثافتتة الستتكان

وعتام  2004الببليوغرافيا الوطنية األردنية السجل السنوي للنتاج الفكري في األردن لعام 

                                            

   2008 ذار آ  4عمان نت  "ملدونات األردنية  برنامج  عني على اإلعالم  ا  حممد عمر 17

 املصدر نفسه  18
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كتابتاً بلت  نستبة متا صتدر  857فتي األردن كتان  2004فجملة إنتاج الكتب عام   2005.20

الكثافتة فلتم يتزد عتدد الكتتب  وأما إربد المدينتة الثانيتة متن حيتث %94.3في عمان وحدها 

 على الرغم من وجود ثالث جامعات. %2.1كتاباً أي ما نسبته  18التي صدرت فيها عن 

 728كتاباً صدر منها في عمتان وحتدها  759بل ت  2005وكذلك فجملة إنتاج الكتب عام 

ذلك . كت % 2.5كتاباً أي ما نستبته  19، أما إربد فقد صدر فيها %95.0كتاباً أي ما نسبته 

وبنظرة فاحصة إلى الصحف التي صدرت منتذ قيتام اإلمتارة ومتروراً باالستتقالل وانتهتاء 

مرحلتتة إل تتاء قتتانون الطتتوار  ستتنجد أن الصتتحف كانتتت قتتد صتتدرت تقريبتتاً فتتي حاضتترة 

تتتان( والصتتتحف الرئيستتتية اليوميتتتة واألستتتبوعية جميعهتتتا تصتتتدر فتتتي عمتتتان،  األردن )عم 

ن الحتتادي والعشتترين فالصتتحف اليوميتتة )التترأي واستتتمر هتتذا التوجتته متتع دخولنتتا القتتر

تتان، وكتتذلك فتتإن اإلذاعتتات ومحطتتات  والدستتتور وال تتد والعتترب اليتتوم( تصتتدر فتتي عم 

ان، وإذا انتقلنا كذلك إلى المراكز الثقافيتة  التلفزيون األرضية والفضائية مركزها أيضاً عم 

تتان والقليتتل منهتت ا لتتديها فتتروع فتتي المتتدن والجمعيتتات الثقافيتتة والفنيتتة فإنهتتا تتركتتز فتتي عم 

 الرئيسية الكبرى مثل فروع رابطة الكتاب األردنيين في إربد والزرقاء والكر .

وإذاعة جامعة  FMوفي مجال اإلعالم   اإلذاعي يمكن اعتبار إذاعة جامعة اليرمو       

وهي محطتات محليتة تختدم مناطقهتا متن التجتارب الجديتدة التتي تنقتل صتناعة  FMمعان 

 ارج حدود العاصمة.الثقافة خ

وإذا انتقلنا إلى جانب الفنون فباستثناء ما تقدمه الجامعات عبر عمادات شؤون طالبها متن 

رعاية لطلبتها في مجال األنشطة الثقافية كالمسرح وال ناء والرسم والموستيقى، فإننتا نجتد 

 أن الثقافة خارج حدود العاصمة في أدنى  مستوياتها.

ور مهتم فتي هتذا الستياق خصوصتاً متن ختالل المهرجانتان الفنيتة وتقوم الجامعتات بتد      

والمسابقات التي تدعم األنشطة الثقافية. وعلتى ستبيل المثتال تقتوم جامعتة فيالدلفيتا بتنظتيم 

مهرجتتان المستترح للجامعتتات العربيتتة ستتنوياً وتنظتتيم كتتذلك مستتابقة األغنيتتة، وتشتتار  فتتي 

لي سنويا وبانتظام منذ أربعة عشر عامتا  مهرجان جرش وكذلك تعقد مؤتمرها الثقافي الدو

. 

                                            

 2007)الببليوغرافيا الوطنية األردنية دائرة المكتبة الوطنية انظر ( 20ص.  2005)الببليوغرافيا الوطنية األردنية دائرة المكتبة الوطنية  20

 (20ص. 
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وكذلك ابتدأت تجربة وزارة الثقافة بتدم مشتروع مدينتة الثقافتة  التتي ابتتدأت تجربتهتا  فتي 

 2008وهذا العام جاء دور السلط لتكون مدينة الثقافة األردنية لعام  2007مدينة اربد عام 

 ة .مما يعزز دور انتقال صناعة الثقافة خارج حدود العاصم

وسوف نتابع وسائل اإلعالم المختلفة لنتعرف على ماهية مضمونها التي غالبا ما تقع بتين 

 نوعين وهما الثقافة الراقية والثقافة الشعبية 

 حركة الن ر : الكتا 

ويقوم قسم الببليوغرافيا والفهترس الموحتد بإصتدار الببليوغرافيتا الوطنيتة األردنيتة :       

لفكتتري فتتي المملكتتة ستتنوياً ويضتتم الكتتتب المودعتتة. ويتضتتح  متتن الستتجل الستتنوي للنتتتاج ا

( السجل الستنوي للنتتاج الفكتري 2انظر جدول )الجدول حركة التأليف والنشر في األردن 

 : في المملكة سنوياً 

وإذا نظرنا إلى واقع متا تقدمته وستائل االتصتال المطبوعتة  فتي األردن ستنجد أن صتناعة 

ثقافتتة النخبتتة وهتتي تتترتبط بتتالمجالت المتخصصتتة والكتتتب الكتتتاب تحديتتدا تقتتع فتتي مجتتال :

األكاديمية وما تصدره المؤسسات  والمراكتز الثقافيتة والفكريتة والتروابط الفنيتة  واألدبيتة 

والجامعات التي تشكل أساسا لتجمعات المثقفين واألدباء والمفكرين والفنانين،  وفيمتا يلتي 

 فكرية واألدبية :أمثلة على دور بعل المؤسسات والمنتديات ال

  (كتابتا موزعتة علتى 138) أصدرت( و1974رابطة الكتاب األردنيين)تأسست عام

الدراستتات  (10األعمتتال الروائيتتة ) (51الموضتتوعات التاليتتة: المجموعتتات القصصتتية )

  (4( النصوص المسرحية )30الدواوين الشعرية ) (43)

 في مجال المصطلحات  م.( أصدر1976مجمـع الل ـة العربية األردني  الذي)تأسس

( كتتب فتي مجتال 7( كتابا علميا مترجما، أصتدر)19وأصدرالمجمع ) ( كتابا  21العلمية)

( عتتددا  69إحيتتاء الكتتتب األصتتول فتتي التتتراث العربتتي اإلستتالمي. وأصتتدر متتن مجلتتته )

موجودة على الموقع اإللكترونتي للمجمتع صتور ل تالف مجلتة المجمتع والفهترس لألعتداد 

فتتإن األبحتتاث موجتتودة فتتي الموقتتع كاملتتة  –( 69-60متتا األعتتداد متتن )( ، وأ59-1متتن )

 . Microsoft Word بتنسيق برنامج 

  ( دأبتتت المؤسستتة ختتالل العقتتدين 1978مؤسستتة عبتتد الحميتتد شومان)أنشتتئت عتتام

الماضيين على نشر ودعم نشر عدد من الكتب العلميتة والثقافيتة مباشترة، أو بالتعتاون متع 

حصيلة ذلتك، إصتدار عتدد متن المؤلفتات التتي تتصتل بقضتايا  مؤسسات أخرى، وكان من
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اقتصتتادية وعلميتتة وتقنيتتة وفكريتتة وتراثيتتة، إضتتافة إلتتى بعتتل الموستتوعات والترجمتتات، 

 .  21( كتابا117وأصدرت منذ تأسيسها نحو )

 
 ( الاج  الانوي للنتا  الفكري ف  المملكة سنوياا 2جدول )

 نوي للنتاج الفكري في المملكة سنوياً دائرة المكتبة الوطنية      السجل الس

 المجموع عدد الكتب   سنة اإلصدار

 1994الببليوغرافيتا الوطنيـــتـة األردنيـتـة لعتـام 

ان سنة   1995، الصادرة في عم 

 كتاباً. 493بالعربية = 

 كتاباً. 36بل ات أجنبية = 

 كتاباً. 529

 

 1995الببليوغرافيتا الوطنيـــتـة األردنيـتـة لعتـام 

ان سنة   1996، الصادرة في عم 

 كتاباً. 506بالعربية = 

 كتاباً. 24بل ات أجنبية = 

 كتاباً. 530

 

 1996الببليوغرافيتا الوطنيـــتـة األردنيـتـة لعتـام 

ان سنة   1997، الصادرة في عم 

 كتاباً. 650بالعربية = 

 كتاباً. 17بل ات أجنبية = 

 كتاباً. 677

 1997األردنيـتـة لعتـام الببليوغرافيتا الوطنيـــتـة 

ان سنة   1998، الصادرة في عم 

 كتاباً. 591بالعربية = 

 كتاباً. 33بل ات أجنبية =

 كتاباً. 624

 1998الببليوغرافيتا الوطنيـــتـة األردنيـتـة لعتـام 

ان سنة   1999، الصادرة في عم 

 كتاباً. 613بالعربية = 

 كتاباً. 50بل ات أجنبية = 

 كتاباً. 663

 1999غرافيتا الوطنيـــتـة األردنيـتـة لعتـام الببليو

ان سنة   2000، الصادرة في عم 

 كتاباً. 705بالعربية = 

 كتاباً. 32بل ات أجنبية = 

 كتاباً. 737

 2000الببليوغرافيتا الوطنيـــتـة األردنيـتـة لعتـام 

ان سنة   2001، الصادرة في عم 

 كتاباً. 964بالعربية = 

 كتاباً.  45بل ات أجنبية = 

 كتاباً.1009

 2001الببليوغرافيتا الوطنيـــتـة األردنيـتـة لعتـام 

ان سنة   2002، الصادرة في عم 

 كتاباً. 1053بالعربية = 

 كتاباً.  40بل ات أجنبية = 

 كتاباً.1093

 2002الببليوغرافيتا الوطنيـــتـة األردنيـتـة لعتـام 

ان سنة   2003، الصادرة في عم 

 كتاباً. 816بالعربية = 

 كتاباً.  41ات أجنبية = بل 

 كتاباً. 857

 2003 األردنيـتـة لعتـام الببليوغرافيا الوطنيـــتـة

ان  2004سنة ، الصادرة في عم 

 كتاباً. 872بالعربية = 

 كتاباً  37بل ات أجنبية = 

 كتاباً. 1009

                                            

 هذا الرقم رجعنا اليه من خالل الموقع االلكتروني ويشمل إعادة طبعات الكتب 21
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  المجمتع »م باستم 1980مؤسسة آل البيت الملكية للفكر اإلستالمي التتي أنشتئت عتام

وث الحضتتارة اإلستتالمية )مؤسستتة آل البيتتت(، وقتتد نشتترت فتتي بتتدايات العمتتل الملكتتي لبحتت

مشتتروعات: الفهتترس الشتتامل للتتتراث العربتتي اإلستتالمي المخطتتوط، والفهتتارس التحليليتتة 

لالقتصاد اإلسالمي، والتربية العربية اإلسالمية، طبعات تجريبيتة لتبعل ثمتار العمتل فتي 

أربعتين جتزءاً تجريــــــــتـبياً، ثـتـم أعتادت  هذه المشتروعات الثالثتة، بل تت فتي مجموعهتا

طباعتتة هتتذه األجتتزاء مزيتتدة منقحتتة فتتي طبعتتات نهائيتتة أقتتل عتتدداً، وبل تتت القائمتتة التتواردة 

( عنواناً تضم الطبعات النهائية فقتط. 75م )2004لمنشورات المؤسسة حتى منتصف عام 

( كتابتا تناولتت التتأريخ 66وصدر عنها كذلك منشورات اللجنة العليا لكتابة تاريخ األردن)

 لجوانب الحياة األردنية كافة.

  ( كتابتتا باإلضتتافة إلتتى 119أصتتدر ) 1981منتتتدى الفكتتر العربتتي منتتذ تأسيستته عتتام

سلسلة   (   27سلسلة الحوارات العربية العالمية )   :مجلة المنتدى . وهي موزعة كما يلي

( سلستلة دراستات التوطن 4عالمي تة) ( كتابا  سلستلة المترجمتات ال 38الحوارات العربي ة ) 

( سلسلة اللقاءات الشهري ة ) 11( سلسلة الدراسات والبحوث االستراتيجي ة ) 13العربي  ) 

( 2( سلستلة كتتاب المنتتدى )4( سلستلة كراستات المنتتدى) 2( سلسلة دراسات المنتتدى )4

 22( إصدارا12( الكشافات / لنشرة ومجلة "المنتدى")2إصدارات خاصة)

 بع ودور النشرالمطا 

          وهنتتتا  دور النشتتتر األردنيتتتة ومراكتتتز الدراستتتات واألبحتتتاث وإصتتتدارات

الجامعتتات األردنيتتة الحكوميتتة والخاصتتة متتن دوريتتات متخصصتتة وكتتتب مؤلفتتة وكتتتب 

 مترجمة وأعمال المؤتمرات التي تنعقد في رحابها. 

  والتذي  2005ويمكننا أن نتعرف على مضامين ما قدمتته دور النشتر األردنيتة عتام

، و كما يتضح 2007يتمثل بالجدول التالي الذي نشرته الببليوغرافيا الوطنية األردنية عام 

 من طبيعة موضوعاتها تدخل في مجال ثقافة النخبة. 

  مطبعتة  503مطبعة منهتا فتي العاصتمة وحتدها  702وبل  عدد المطابع في األردن

 مطبعة. 27مطبعة ومادبا  30البلقاء مطبعة و 46مطبعة في إربد ثم الزرقاء  66ويليها 

  من إجمالي المطتابع وإربتد  %71.6وهذا يعني أن العاصمة تستحوذ على ما نسبته

متن إجمتالي المطتابع  %4.2من عدد المطابع والبلقتاء  %6.5من إجمالي المطابع  9.4%

 %4.3من إجمالي عدد المطابع. وبينما نجد أن ثالثتين مطبعتة أي متا نستبته %3.8ومأدبا 

( الطفيلتة 8( الكر  )1( عجلون )3( جرش )5تتوزع على سبع محافظات وهي المفرق )

دار نشر منها في محافظة العاصتمة  540( وأما دور النشر فتبل  5( العقبة )5( معان )3)

، أي أن  أكثتتر متتن ثالثتتة أربتتاع دور النشتتر تتركتتز فتتي  %76.5دار نشتتر وتوزيتتع  413

                                            

هذه المؤسسات وغيرها مما يعطينا فكرة عن إسهاماتها في النشر الثقافي  والتعرف على عناوين الكتب يمكن الرجوع إلى المواقع  اآللكترونية ل 22
 التي أصدرتها.
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ان ويليها وجود  ( دار نشتر 38ويليهتا محافظتة إربتد ) %8.3فتي الزرقتاء بنستبة  دار نشتر 45عم 

( دار نشتر بنستبة 15ومحافظتة مادبتا ) %3.7( دار نشتر بنستبة 20ومحافظة البلقتاء ) %7بنسبة 

.% وال يوجتتد أي دار 2. % 7( دور نشـتتـر 4. % والكتتر  )7( دور نشتتر 4. والمفتترق )2.7%

عقبة مع أن بعل  هذه المحافظات يوجتد بهتا نشر في كل من جرش والطفيلة ومعان وعجلون وال

 جامعات.

  ( مطبعتة جديتدة منهتا أربعتين مطبعتة فتي  48فتمثلتت بإنشتاء ) 2005وأما الزيادة في عام

( دار 26عمان وحدها والبقية توزعت على المحافظات األخرى، وأما دور النشر فكانت الزيادة )

( فــتتـي  17( مكتبتتة منهتتا )19الزيتتادة )  نشتتر جميعهتتا فتتي عمتتان. أمتتا مكتبتتات بيتتع الكتتتب فكانتتت

 23( فــي عمان وحدها .48( مكتباً منها )  55عمان وحدها وأما الدعاية واإلعالن فكانت )

( عتتدد المطتتابع و دور النشتتر والتوزيتتع  ومكتبتتات بيتتع الكتتتب ودورالدعايتتة واإلعتتالن  3جتتدول )

 24ودور السينما / حسب المحافظات

ظة
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ا

 

بع
طا
لم
ا
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ت
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ع
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ة 
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ع
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ا
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ين
س
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ر
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 31 775 604 413 503 العاصمة

 1 22 33 20 30 البلقاء

 7 30 75 45 46 الزرقاء

 2 22 34 15 27 مأدبا

 6 27 25 38 66 إربد

 0 8 12 4 5 المفرق

 0 5 3 0 3 جرش

 0 1 1 1 1 عجلون

 0 9 6 4 8 الكر 

 0 1 0 0 3 الطفيلة

 0 3 7 0 5 معان

 2 8 14 0 5 العقبة

 49 911 814 540 702 المجموع

                                            

دائرة اإلحصاءات العامة : الكتاب  –وانظر 163-ص 2005دائرة اإلحصاءات العامة : الكتاب اإلحصائي السنوي  23

 163-ص 2006اإلحصائي السنوي 

 

 163-ص 2005عامة : الكتاب اإلحصائي السنوي دائرة اإلحصاءات ال – 24
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( عتتتدد المطتتتابع و دور النشتتتر والتوزيتتتع  ومكتبتتتات بيتتتع الكتتتتب ودورالدعايتتتة 4جتتتدول )

 25واإلعالن ودور السينما / حسب المحافظات 

 

  وضوعات الكتب

 2002متتن ختتالل تحليتتل مضتتمون متتا نشتتر حستتب الستتجل الستتنوي للنتتتاج الفكتتري عتتام 

 ي :. نالحظ ما يل 2006ومقارنة بما نشر في العام 

كتاباً بينما انخفل  1093عدد المنشور 2002تراجع حركة النشر إذ بل  عام  .1

 2002كتابتاً ولعتل الستبب يعتود إلتى أن عتام  128أي بفتارق  765إلتى  2006العدد عتام 

 شهد حركة نشر نشطة استثنائية بسبب اختيار عمان عاصمة الثقافة العربية .

                                            

 163-  2006 ائر  ااحصاءات العا ة : الكتا  ااحصائ  الانوي  – 25

 

 ( عد  المطابع و  ود الن ر والتوزيع  و كت ات بيع الكتب4جدول )

 ااعالن و ود الاينما / حاب المحافظاتو ودالدعاية و

دور النشر  المطابع المحافظة

 والتوزيع

مكتبات بيع 

 الكتب

الدعاية 

 واإلعالن

دور 

 السينما

 31 823 621 449 543 العاصمة

 1 23 33 20 32 البلقاء

 7 31 75 45 47 الزرقاء

 2 22 35 15 27 مأدبا

 6 29 26 38 69 إربد

 0 8 12 4 5 المفرق

 0 6 3 0 3 رشج

 0 1 1 1 1 عجلون

 0 10 6 4 9 الكر 

 0 1 0 0 3 الطفيلة

 0 3 7 0 5 معان

 2 9 14 0 6 العقبة

 49 966 833 576 750 المجموع
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في مجال اآلداب والعلتوم االجتماعيتة  يالحظ أن االهتمام في النشر يأخذ أولوياته .2

متتن إجمتتالي اإلنتتتاج ويالحتتظ أن جانتتب  %25حيتتث كتتان نستتبة النشتتر لكتتل منهمتتا حتتوالي 

الفنون والفلسفة وعلتم التنفس والمعتارف العامتة والعلتوم الطبيعيتة تتأتي فتي ذيتل النتاجتات 

 الفكرية.

ستيطر ظلت عمان هتي مكتان النشتر الم 2006وعام  2002يالحظ كذلك أن عام  .3

كتتب ختتارج األردن فقتتط متتن  7نشتترت  2002لنشتر الكتتتب العربيتتة واألجنبيتة، ففتتي عتتام 

كتاباً  47كتاباً وفي المحافظات األخرى خالف عمان كان مجموع الكتب المنشورة  1093

 كتاب نشرت داخل األردن. 1088من 

ن وحتدها كتب خارج األردن وفي عما 6كتاباً منها نشر  765فتم نشر  2006أما في عام 

كتاباً. وهذا كله يؤكد التدور الرئيستي والمهتيمن  31وأما باقي المحافظات نشر   728نشر 

 للعاصمة بوصفها مركزا للصناعات الثقافية .

                                            

السجل السنوي للنتاج الفكري في المملكة األردنية الهاشمية لعام  -المكتبة الوطنية: الببليوغرافيا الوطنية األردنية دائرة  26

 2003، عمان 2002

 2006الوطنية: الببليوغرافيا الوطنبة األردنية لعام  دائرة المكتبة 29

 

 

الكت  ب  وزع  ة حا  ب الموض  وعات  ائ  ر  المكت   ة الوطني  ة: ال  ليوغرافي  ا  ( 5ج  دول دق  م )

  26 2002الوطنية األد نية لعام 

التتتتتر

 قم

عتتتتتتتتتتتتتتدد  الموضوع

 الكتب

 "

بالعربيتتتتتة 

" 

 عدد الكتب

 باإلنجليزية"

النستتتتتتتتتتتتتبة  المجموع

 المئوية

 %3.9 42 3 39 المعارف العامة 1

 %2.6 27 - 27 الفلسفة وعلم النفس 2

 %9.6 105 1 104 الديانات 3

 %22 245 22 223 العلوم االجتماعية 4
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 27( الكتب موزعة حسب الموضوعات6جدول رقم )

 الموضوع الرقم

عتتتتتتتتتتتتتتتدد 

الكتتتتتتتتتتتتب 

بالل تتتتتتتتتتتتة 

 العربية

عتتتتتتدد الكتتتتتتتب 

 بالل ة األجنبية
 لنسب المئويةا المجموع

 %3.1 22 1 21 المعارف العامة  -1

 %2.6 20 - 20 الفلسفة وعلم النفس  -2

 %16.0 124 3 121 الديانات  -3

 %28.2 216 18 198 العلوم االجتماعية  -4

 %3.5 27 7 20 الل ات  -5

 %3.3 25 4 21 العلوم الطبيعية  -6

 %7.5 57 8 49 العلوم التطبيقية  -7

 %2.3 18 2 16 الفنون  -8

 %26.0 199 1 198 اآلداب  -9

 %7.5 57 2 55 التاريخ والج رافيا  -10

 %100 765 46 س المجموع

  %100 %6.0 %94.0 النسبة المئوية

 
                                            

 

 

 %5.6 60 5 55 الل ات 5

 %3.1 34 1 33 العلوم الطبيعية 6

 %11 121 2 119 وم التطبيقيةالعل 7

 %2.2 24 1 23 الفنون 8

 %28 306 3 303 اآلداب 9

 %12 129 2 127 التاريخ والج رافيا 10

 %100 1093 40 1053 المجموع 
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 28( الكتب  وزعة حاب  كان الن ر7جدول دقم )

 عدد الكتب مكان النشر الرقم

 بالعربية 

 عدد الكتب

 باإلنجليزية

النستتتتتتتتتتتتتبة  المجموع

 المئوية

 %99.3 1088 40 1048 األردن 

 %95 1041 39 1002 عمان  .1

 %2.1 23 1 22 إربد  .2

 %0.2 2 - 2 السلط  .3

 %0.2 2 - 2 الكر   .4

 %0.7 7 - 7 الزرقاء  .5

 %0.5 5 - 5 المفرق  .6

 %0.3 3 - 3 البتراء  .7

 %0.1 1 - 1 الرمثا  .8

 %0.1 1 - 1 جرش  .9

 %0.1 1 - 1 عجلون  .10

خارج  

 األردن

7 - 7 0.7% 

 %0.2 2 - 2 بيروت 1

 %0.2 2 - 2 دسالق 2

 %0.2 2 - 2 دمشق 3

 %0.1 1 - 1 الرياض 4

 %100 1093 40 1053 المجموع 

 

 

 

                                            

 2002دائرة المكتبة الوطنية: الببليوغرافيا الوطنبة األردنية لعام  28
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(  ائر  المكت ة الوطنية: ال  ليوغرافيا الوطنية األد نية لعام 8جدول دقم )

200629 

 المكان الرقم
 عددالكتب

 بالل ة العربية

 عدد الكتب

 بالل ة األجنبية

المجمتتتو

 ع

 النسب 

 المئوية

 %99.1 759 46 713 األردن داخل

 %95.0 728 45 683 عمان 1

 %2.5 19 1 18 إربد 2

 %0.3 3 - 3 الكر  3

 %0.2 1 - 1 مأدبا 4

 %0.9 7 - 7 الزرقاء 5

 %0.2 1 - 1 جرش 6

 %0.9 6 - 6 خارج األردن

 %0.5 4 - 4 بيروت 1

2 
الريتتتتتتتتتا

 ض
1 - 1 0.2% 

 %0.2 1 - 1 دمشق 3

 %100 765 46 719 المجموع

 صناعة الن ر : الصحافة

حستب إحصتائية  607يبل  عدد الصحف والمجالت ودوريات التي تصدر في األردن      

   30، ويالحظ فيما يتعلق بالصتحف اليوميتة واألستبوعية الصتادرة فتي األردن تبلت  2005

 صحيفة

بوعيتان (  من بينها صحيفتان أس 23(األسبوعية ) 7الصحف السياسية والحزبيةاليومية)  

 حزبيتان والباقي سياسي.

 275أستبوعية و 128تتتوزع كمتا يلتي:  577أما المجالت والدوريات فيبل  مجموعها     

  30فصلية، 174شهرية و

                                            

 2006دائرة المكتبة الوطنية: الببليوغرافيا الوطنبة األردنية لعام  29
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وتؤكد طبيعة الصحافة الجماهيرية علتى مقتدرتها علتى تترويج الثقافتة بأنواعهتا الثالثتة     

المتخصصتة الثقافيتة واالقتصتادية  حين تقدم الصتحف اليوميتة المتواد المتنوعتة والمالحتق

 والرياضية و الدينية واالقتصادية  والمرأة وأركان التسلية. 

 ومراجعة فاحصة لتبويب الصحافة اليومية تبرز لنا اهتمامها بالثقافة الراقية . 

إذ  نجد أن جريدة الرأي تصدر عدة مالحق متخصصة : ملحق الرأي الثقافي يوم الجمعة  

يصتتدر يتتوم الخمتتيس،  ملحتتق األستتبوع يتتوم الثالثتتاء وهتتو منتتوع يشتتمل  ،  ملحتتق الشتتباب

الجوانب التحقيقية والحواريتة والتراثيتة والفنيتة والنستائية،  و"كتتاب فتي جريتدة " يصتدر 

يوم األربعاء متن كتل شتهر، وملحتق التقريتر يصتدر يتوم االثنتين متن كتل شتهر،  وهتو ذو 

 ثقافة وإعادة بناء الوعي.طبيعة فكرية يهدف لالرتقاء بقضايا الفكر وال

وتصدر جريدة الدستور مجموعة من المالحق األسبوعية وهي ملحق شباب ويصتدر يتوم 

 األربعاء والملحق الثقافي ويصدر يوم الجمعة وملحق لك يصدر يوم الخميس.

وتقدم جريتدة ال تد مالحتق ومحتاور خاصتة بعضتها يتومي مثتل التحتدي وهتو قستم ختاص 

بشتؤون األسترة، وديتن وحضتارة وستوق ومتال ملتف اقتصتادي، بالرياضة وحياتنا معنتي 

 وملحق خاص بالسيارات.    

أما جريدة العرب اليوم فإنها تقدم صفحات متخصصة والمتتبعتين لمضتامين الصتحف      

اليومية سيجد أنها تحاول أن توازن بين النوعين من الثقافتة وهمتا الثقافتة الشتعبية والثقافتة 

فة الشعبية تتمثل باالهتمتام بالجانتب الترفيهتي مثتل االهتمتام بالموضتة الراقية، وأوجه الثقا

وحياة المشاهير واألل تاز واألبتراج ... إلتخ، بينمتا تركتز المتواد الثقافيتة الراقيتة المتوجهتة 

للنخبتتة إلتتى تقتتديم دراستتات أدبيتتة وفنيتتة والشتتعر والقصتتة واستتتعراض الفتتن باإلضتتافة إلتتى 

 واالقتصادية. الدراسات والتحليالت السياسية

 أما الصحافة األسبوعية فهي من حيث مضمون ثقافاتها تقع في أربع شرائح:

  صحافة أسبوعية شاملة جادة وبعضها يصدر عن مؤسسات تجارية أو حزبية وهي

إما صحافة متخصصة أو عامة ومن الصحف الحزبيتة صتحيفة الستبيل، واألهتالي لحتزب 

                                                                                                                     

، ص. 2005امة: الكتاب اإلحصائي السنوي )دائرة اإلحصاءات الع 2005أنظر جدول أعداد الصحف والمجالت والدوريات  30

162.) 
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صتحف أخترى مستتقلة مثتل المجتد، واللتواء، الشعب والجماهير للحزب الشيوعي، وهنا  

 واألردن، والسجل.

  وهنتتا  صتتحف أستتبوعية سياستتية مستتتقلة ولكنهتتا تعتمتتد علتتى اإلثتتارة مثتتل الحتتدث

 وحوادث الساعة والشاهد 

 وهنا  صحف متخصصة مثل المميزة وهي أسبوعية نسائية 

  وهنا  صحف نقابية مثل جريدة المنبر النقابي 

 
 200631والمجالت والدوديات أعدا  الصح   )9جدول )

 فصلية شهرية أسبوعية يومية المجموع النشرات

 0 0 29 7 36 الصحف

 0 0 27 7 34 صحف سياسية

 0 0 2 0 2 صحف حزبية

المجالت 

 والدوريات

577 0 128 275 174 

 6 16 5 0 27 أطفال

 26 57 19 0 102 اقتصادية

عسكرية 

 وشرطية

1 0 0 1 0 

الشباب 

 والفنون

33 0 1 24 8 

ثقافية 

 ومدرسية

73 0 5 39 29 

 2 10 0 0 12 دينية

 21 17 2 0 40 علمية

 2 6 4 0 12 مالية

 38 19 4 0 61 سياحية

 50 119 112 0 281 أخرى

 174 257 157 0 613 المجموع الكلي

 

 

                                            

 163-ص 2006دائرة اإلحصاءات العامة : الكتاب اإلحصائي السنوي  31



 
 
 
 
 

 

427 
 

 اا اعة والتلفزيون :

قتدمت القنتاة األولتى فتي  ما تقدمه اإلذاعة والتلفزيتون متن بترامج النخبتة محتدودة جتداً فقتد

بترامج ثقافيتة عربيتة وأجنبيتة  2005التلفزيون األردني للدورة البرامجية الثالثة والرابعتة 

 ساعة من األفالم والمسلسالت العربية واألجنبية  46ساعة في األسبوع بالمقارنة مع  11

ستتاعة  21بل تتت  2005وأمتتا البتترامج اإلذاعيتتة الثقافيتتة فتتي اإلذاعتتة األردنيتتة فتتي عتتام 

أستتبوعياً أي معتتدل ثتتالث ستتاعات يوميتتاً وهتتي نستتبة جيتتدة للبتتث اليتتومي ولكتتن ال يمكتتن 

ستاعة يوميتاً  15ساعات أي نحتو  107مقارنتها بالمواد الترفيهية فالمواد الموسيقية بل ت 

والبتترامج الرياضتتية ستتبع ستتاعات أي بمعتتدل ستتاعة يوميتتاً والمسلستتالت ستتبع ستتاعات أي 

  32بمعدل ساعة يومياً.

( برامج التلفزيون األردني األسبوعية على 11جدول رقم )

 200633القناة األولى  للدورة البرامجية الثالثة والرابعة 

 ساعة البرامج

 7.5 دينية

 11.0 األطفال

 14.3 المنوعات

 4.0 ثقافية

 0.0 اجتماعية

 3.5 ثقافية ووثائقية أجنبية

 10.5 توجيهية

 2.0 أخبارية

 39.0 مسلسالت

 2.0 أفالم عربية طويلة

 1.3 تمثيليات عربية

 13.5 نشرات أخبارية

 4.0 أخبار بالل ة اإلنجليزية

 2.0 أفالم سينمائية طويلة

 0.0 مختارات عالمية

 0.0 مسلسالت أجنبية

 12.0 دعايات وإعالم  

 3.0 أخبار بالل ة الفرنسية

 2.5 برامج وثائقية ومسلسالت فرنسية
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( برامج التلفزيون األردني 12رقم )جدول جدول 

األسبوعية على القناة الثانية للدورة البرامجية الثالثة 

 200634والرابعة 

 البرامج
 عدد الساعات

 القناة الثانية

 56 برامج رياضية

 1.3 المجلة الرياضية

(  بتتترامج اإلذاعتتتة األردنيتتتة األستتتبوعية علتتتى 13جتتتدول رقتتتم )

جنبيتتة حستتب نتتوع البرنتتامج ومتتدة البتتث المحطتتتين   العربيتتة واأل

200635 

 المحطة العربية البرامج                    

 ساعة دقيقة

 23 15 أخبارية

 10 0 ثقافية

 41 0 منوعات

 24 30 دينية

 4 30 رياضية

 4 15 األسرة واألطفال

 7 30 اجتماعية وموجهة

 3 15 مسلسالت

 17 50 مواد غنائية وموسيقية
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 الت ريعات ف   رحلة التاعينيات و ا بعدها

تميزت هذه المرحلة بصدور أكبر عدد من التشريعات التي تتعلق باإلعالم وصناعة        

الثقافة، ومن بينها القوانين المنظمة للمطبوعات والنشر التي صدر منها ستة قوانين ختالل 

 الرسمية تجاه حرية الصحافة عشر سنوات ليعني ذلك عدم االستقرار في الرلية 

 ومن قوانين المطبوعات والنشر التي صدرت في هذه المرحلة ما يلي :

  المنشتور علتى الصتفحة 1993لستنة  10قانون المطبوعتات والنشتر وتعديالتته رقتم

 53بموجب المادة   ال ي1993/ 4/ 17تاريخ  3891من عدد الجريدة الرسمية رقم  713

 1998لسنة  8ر رقم من قانون المطبوعات والنش

  متن  2428منشور على الصفحة 1997لسنة  27قانون المطبوعات والنشر المعدل رقم

  وأعلتن عتن بطتالن هتذا القتانون 1997/ 5/ 18تتاريخ  4206عدد الجريدة الرسمية رقم 

 4300متتن عتتدد الجريتتدة الرستتمية رقتتم  3191بموجتتب اإلعتتالن المنشتتور علتتى الصتتفحة 

لستنة  8متن قتانون المطبوعتات والنشتر رقتم  53بموجب المادة   .ال ي 1998/9/1تاريخ 

1998 

  3162المنشتور علتى الصتفحة 1998لستنة  8قانون المطبوعات والنشر وتعديالته رقم 

 1998/ 9/ 1تاريخ  4300من عدد الجريدة الرسمية رقم 

  4000المنشتور علتى الصتفحة 1999لستنة  30قانون المطبوعات والنشتر المعتدل رقتم 

 1999/ 10/ 16تاريخ  4386الجريدة الرسمية رقم من عدد 

  المنشتور علتى الصتفحة 2003لستنة  24قانون المطبوعات والنشر المؤقت المعدل رقتم

 2003/ 4/ 16تاريخ  4592من عدد الجريدة الرسمية رقم  1683

 2003  يستتتمى هتتتذا القتتتانون ) قتتتانون  2004مشتتتروع قتتتانون الصتتتحافة والنشتتتر لستتتنة

( لستتنة  8( ويقتترأ متتع قتتانون المطبوعتتات والنشتتر رقتتم )  2004ة الصتتحافة والنشتتر لستتن

ومتتا طتترأ عليتته متتن تعتتديل قانونتتا واحتتدا ويعمتتل بتته متتن تتتاريخ نشتتره فتتي الجريتتدة  1998

 36 الرسمية.

 و ش هذه القوانيش والت ريعات المرت طة بااعالم الت  صددت ف  هذه المرحلة  :

 مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات .1

                                            

ة المطبوعات والنشر: سبعون عاما من العطاء دائر  -إعداد–م.وانظر احمد القضاة 1984، عّمان 1983-1920) انظر ملحق القوانين  في أميمة بشير شريم، الصحافة األردنية وعالقتها بقوانين المطبوعات والنشر  36

 (1998عمان منشورات دائرة المطبوعات والنشر 1997  -1927
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 1992لسنة  22قانون حماية حق المؤلف رقم  .2

والتعتتتتتديالت الطارئتتتتتة عليتتتتته بموجتتتتتب القتتتتتوانين 

 52و 1999لستتتتنة  29و  1998لستتتتنة  14المعدلتتتتة

  2003لسنة  78و  2001لسنة 

نظتتتتتتتتتتام رقابتتتتتتتتتتة المصتتتتتتتتتتنفات المرئيتتتتتتتتتتة  .3

( 18( و)10والمسموعة/صادر بمقتضى المتادتين )

متتن قتتانون مراقبتتة المصتتنفات المرئيتتة والمستتموعة 

 1997( لسنة 8رقم)

نظتتتام معتتتدل   1996لستتتنة  -59-نظتتتام رقتتتم  .4

 1994لسنة  -5-لنظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 

نظتتتتام تتتتترخيص المطتتتتابع ودور النشتتتتر والتوزيتتتتع   1998( لعتتتتام 97نظتتتتام رقتتتتم ) .5

والدراسات والبحوث والترجمة وقياس الرأي العام صادر بمقتضى الفقرة )ب( متن المتادة 

 1998( لسنة 8مطبوعات والنشر في رقم )( من قانون ال15)

  2000( لعام 35قانون مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردنية رقم )  .6

   2002هيئة  اإلعالم   المــرئي والمسمـــوع  .7

نظام رخص البث وإعادة البث االذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها/صتادر  .8

قتانون اإلعتالم   المرئتي والمستموع رقتم ( متن 32بمقتضى الفقرتين )أ(و)ب( متن المتادة)

  2002( لسنة71)

) قتتتانون مؤقتتتت رقتتتم   2003حمايتتتة التتتتراث العمرانتتتي والحضتتتري لستتتنة  قتتتانون .9

/49 2003) 

 27 / 2003 لألفالم )قانون مؤقت( األردنية الهيئة الملكية قانون .10

التها تعليمات التحقتق متن إتاحتة حريتة التعبيتر واستتقاللية أجهتزة  اإلعتالم   وتعتدي .11

 2003لسنة 

 قانون مؤقت3/ 2003  الرقم رعاية الثقافة قانون  .12

نظتتام المركتتز األردنتتي لإلعتتالم   / صتتادر بمقتضتتى  2004( لعتتام 53نظتتام رقتتم ) .13

 ( من الدستور120المادة )

/ صتادر بمقتضتى المتادة  2004( لعتام 94نظام وكالة األنبتاء األردنيتة نظتام رقتم ) .14

 ( من الدستور120)

 2004لسنة  26األعلى لإلعالم   رقم  قانون المجلس .15

( متتن 120صتتادر بمقتضتتى المتتادة )2004نظتتام المركتتز األردنتتي لإلعتتالم   لستتنة   .16

 الدستور
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 للفص  الخا س ع ر لمصا د و راجع  ختاد ا

افيتة فتي كتتاب التصتنيع الثقتافي وإنشتاء ستوق ثق –إبراهيم بن مبار  الجوير أثر الصناعة الثقافية في التنميتة الشتاملة  .1

 (/ 2000تونس  –عربية مشتركة )المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، إدارة برامج الثقافة واالتصال 

عمتان منشتورات دائترة  1997  -1927دائترة المطبوعتات والنشتر: ستبعون عامتا متن العطتاء  -إعداد–احمد القضاة  .2

 1998المطبوعات والنشر

، سلستلة 5م(، منشورات لجنتة تتاريخ األردن 1993 – 1953ثقافية في األردن )أحمد المصلح، مالمح عامة للحياة ال .3

 كتب المطالعة.

 بيروت. –أديب مروة، الصحافة العربية، نشأتها وتطورها، دار مكتبة الحياة  .4

،  المجلتس 170ألكسندر ستيبتشتفيت ، تتاريخ الكتتاب ترجمتة د. محمتد م. األرنتالوط، ، القستم الثتاني، عتالم المعرفتة  .5

 لوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت.ا

،  المجلتتس 169إلكستتندر ستيبتشتتفيت ، تتتاريخ الكتتتاب، ترجمتتة د. محمتتد م. األرنتتالوط، القستتم األول، عتتالم المعرفتتة  .6

 الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت.

 1983للدراسات والنشر  امانويل بوشيا دامس "التنمية الثقافية: تجارب إقليمية" )بيروت: المؤسسة العربية .7

ان 1983-1920أميمة بشير شريم، الصحافة األردنية وعالقتها بقوانين المطبوعات والنشر .8  م.1984، عم 

برهان غليون "اغتيال العقل: محنة الثقافة العربية بين السلطة السلفية والتعبية" بيروت: المؤسستة العربيتة للدراستات  .9

 1987والنشر 

عتة والتلفزيتون: الواقتع والطمتوح، قضتايا االتصتال واإلعتالم   فتي األردن والتوطن العربتي، بيان التل، مؤسستة اإلذا .10

مان مؤسسة شومان    .2007مراجعة وتقديم تيسير أبو عرجة، ع 

 (15ص:  1999تركي الحمد :  .11

 .2005، ديسمبر 322جمال علي ان،الحفاظ على التراث الثقافي، عالم المعرفة، العدد  .12

، 2003أكتتتوبر  297فتتي العتتالم اإلستتالمي، ترجمتتة عبتتد الستتتار الحلتتوجي، عتتالم المعرفتتة،  جتتورج عطيتتة، الكتتتاب  .13

 الكويت،

 .1918-1865( الجزء األول 1965-1865جوزيف إلياس، تطور الصحافة السورية في مائة عام ) .14

در الستيد ستليمان جون هارتلي الصناعات اإلبداعية " كيف تنتتج الثقافتة فتي عتالم التكنولوجيتا والعولمتة ؟ ترجمتة : بت .15

 2007، ابريل   338الكويت ، عدد  –الرفاعي المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

دائرة المكتبة الوطنيتة: الببليوغرافيتا الوطنيتة األردنيتة الستجل الستنوي للنتتاج الفكتري فتي المملكتة األردنيتة الهاشتمية  .16

 2003، عمان 2002لعام 

غرافيتا الوطنيتة األردنيتة الستجل الستنوي للنتتاج الفكتري فتي المملكتة األردنيتة الهاشتمية دائرة المكتبة الوطنيتة: الببليو .17

 2007، عمان 2006لعام 

 .2005سائد الكيالني، تاريخ م ي ب وواقع غائب، نقابة الصحفيين األردنيين، مؤسسة األرشيف العربي  .18

متارس  –، ينتاير 118اإلعتالم  يتة، العتدد سليمان صويص، الرقابة على حرية التعبيتر فتي األردن، مجلتة الدراستات  .19

2005. 

سمير مطاوع، اإلعالم   األردني: رلية مستقبلية، قضايا االتصال واإلعتالم   فتي األردن والتوطن العربتي، مراجعتة  .20

مان مؤسسة شومان    .2007 2007وتقديم تيسير أبو عرجة،  ع 

لمجتمتع اليتوم وغتداً: )الجزائتر: اليونستكو / الشتركة شون ماكبرايد ورفاقه "أصوات متعددة وعالم واحد: االتصال وا .21

 . (85ص  1981الوطنية للنشر والتوزيع 

 2006عمان دار مجدالوي والنشر والتوزيع –االتصال و اإلعالم   في  المجتمعات المعاصرة -صالح أبو أصبع  .22

فتتي األردن والتتوطن العربتتي،  طتتاهر العتتدوان، واقتتع الصتتحافة واإلعتتالم  : رليتتة نقديتتة، قضتتايا االتصتتال واإلعتتالم   .23

 .2007مراجعة وتقديم تيسير أبو عرجة، 

(، دراسات في تاريخ األردن 1996-1956عامر أبو جبلة، مسيرة إذاعة المملكة األردنية الهاشمية ودورها الثقافي ) .24

 (2003االجتماعي، مؤلف جماعي. عمان دارسندباد للنشر 

منتخبات من نوادرها، مطبوعات مركز جمعة الماجتد  –ت من تاريخها عبد الرحمن فرفور، الدوريات العربية، لمحا .25

 دبي. –للثقافة والتراث 

عبد الكريم عبد الرحمن الزيد الصناعات الثقافية في األقطار العربية " دراسة للوضتع التراهن " فتي كتتاب التصتنيع   .26

تتونس  –قافة والعلوم ، إدارة بترامج الثقافتة واالتصتال الثقافي وإنشاء سوق ثقافية عربية مشتركة )المنظمة العربية للتربية والث

2000) 
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، نقابتة 1995ل ايتة  1980ربيعاً من عمتر المسترح األردنتي متن  16عبد اللطيف شما، في الجهود المسرحية، خالل  .27

 .2002الفنانين األردنيين 

ظمة العربية للتربية والثقافتة والعلتوم عبد الواحد خالد الحميد التصنيع الثقافي وإنشاء سوق ثقافية عربية مشتركة )المن .28

 (2000تونس / –، إدارة برامج الثقافة واالتصال 

 (1983عبدهللا عبدالدايم "في سبيل ثقافة عربية ذاتية: الثقافة العربية والتراث" )بيروت: دار اآلداب  .29

 ، منشورات لجنة تاريخ األردن.1997-1920، تطور الصحافة األردنية 58عصام الموسى  .30

 . 34روق أنيس جرار، اإلذاعة والتلفزيون في األردن، منشورات لجنة تاريخ األردن،فا .31

، سلسلة كتب ثقافيتة تصتدرها 12فاروق أنيس جرار، الرسالة والصورة، قضايا معاصرة في اإلعالم  ، كتاب الشهر  .32

ان.  وزارة الثقافة، عم 

ومنطلتق التوجهتات. دراستات فتي تتاريخ األردن فاروق أنيس جرار، صفحات مبكرة متن تتاريخ التلفزيتون: البتدايات  .33

 االجتماعي، مؤلف جماعي.

 فاروق منصور، النشر والمطابع والمكتبات، منشورات لجنة تاريخ األردن، سلسلة الكتاب األم في تاريخ األردن. .34

فيتة عربيتة في كتاب التصتنيع الثقتافي وإنشتاء ستوق ثقا –فرج شوشان  نحو سياسة عربية للنهوض بالصناعة الثقافية  .35

 (2000تونس  –مشتركة )المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، إدارة برامج الثقافة واالتصال 

قتتراءات أوليتتة، طبعتتة أولتتى، منشتتورات مكتبتتة المحتستتب،  1996-1920محمتتد أبتتو صتتوفة، الصتتحافة فتتي األردن،  .36

ان.  عم 

ات: المجتال السياستي وبلتورة الشخصتية الوطنيتة األردنيتة محمد الجريبيع، اإلذاعة األردنية في الخمستينيات والستتيني .37

 دراسات في تاريخ األردن االجتماعي، مؤلف جماعي.

ان.30محمود إسماعيل بدر، مسرح الثمانينات األردني، دراسة نقدية تطبيقية معاصرة، وزارة الثقافة  .38  ، عم 

 –، ينتاير 58مجلة الدراسات اإلعالم  يتة، العتدد محمود الشريف، رلية في السياسة المستقبلية لإلعالم   في األردن،  .39

 .1990مارس 

محمود الشريف، صحافة الستتينيات : بتدايات تكتوين صتحفي أردنتي دراستات فتي تتاريخ األردن االجتمتاعي، مؤلتف  .40

 (2003جماعي. عمان دارسندباد للنشر 

ان منشورات وزارة الثقافة  .41  ،.1999محمود توفيق الشاهد، رحلتي مع الميكروفون، عم 

 .32محمود صادق، الفن التشكيلي في األردن، منشورات لجنة تاريخ األردن  .42

ان منشورات وزارة الثقافة. .43  محمود عيسى موسى، هاملت المعاكس، قراءات في المسرح األردني، عم 

ة، مصطفى حجازي وآخرون "ثقافة الطفل العربتي بتين الت ريتب واألصتالة" الربتاط: المجلتس القتومي للثقافتة العربيت .44

1990) 

 ، دار األمل.1مفيد حوامدة، البحث عن مسرح، مع نص مسرحية ت ريبة، سلسلة دراسات في المسرح األردني .45

 .20مفيد حوامدة، المسرح في األردن، منشورات لجنة تاريخ األردن، سلسلة الكتاب األم في تاريخ األردن،  .46

مسرح األردنتي، مركتز الدراستات األردنيتة، جامعتة مفيد حوامدة، جهود المسرحيين األردنيين، سلسلة دراسات في ال .47

 .1988اليرمو ، 

المنظمتتة العربيتتة للتربيتتة والثقافتتة والعلتتوم : التصتتنيع الثقتتافي وإنشتتاء ستتوق ثقافيتتة عربيتتة مشتتتركة :متتؤتمر التتوزراء  .48

هتـ /  1421شتعبان   26 – 20المسؤولين عن الشؤون الثقافية فتي التوطن العربتي : الريتاض ) المملكتة العربيتة الستعودية ( : 

 (2000تونس / –م )المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، إدارة برامج الثقافة واالتصال 2000نوفمير  22 – 16

المنظمتتة العربيتتة للتربيتتة والثقافتتة والعلتتوم، اإلعتتالم   العربتتي، حاضتتراً ومستتتقبالً، نحتتو نظتتام عربتتي جديتتد لإلعتتالم    .49

 .1987واالتصال، تونس 

 .1996منظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،الخطة الشاملة للثقافة العربية، الطبعة الثانية، تونس، المنظمة ال .50

نعيمتتة شتتيخاوي فتتي كتتتاب التصتتنيع الثقتتافي وإنشتتاء ستتوق ثقافيتتة عربيتتة مشتتتركة )المنظمتتة العربيتتة للتربيتتة والثقافتتة  .51

 (/ (2000تونس  –والعلوم ، إدارة برامج الثقافة واالتصال 

هيرسكوفتز وياسكوم "مشكلة االستقرار والت يير في الثقافة االفريقية" في كتاب "الثقافة اإلفريقية: دراستات عناصتر  .52

 1966المكتبتة العصترية  –االستمرار والت يير" وليم باسكوم وملفيل سكوفتز )محرران(، ترجمة عبتدالملك الناشتف )بيتروت 

 (.22ص 

ى الكيالني، الصحافة العربية، اإلعالم   األخباري وعجلة السياسة فتي العتالم العربتي، وليم أيه. روو، ترجمة د. موس .53

 مركز الكتب األردني.

وولتتتر أرمبرستتت، ترجمتتة محمتتد الشتترقاوي، الثقافتتة الجماهيريتتة والحداثتتة فتتي مصتتر، المشتتروع القتتومي للترجمتتة،  .54

247. 



 
 
 
 
 

 

433 
 

55. Arthur Asa Berger, Media & Society, a critical perspective, second edition, the R & L 

series in mass communication 

56. Arthur Asa Berger, Media & Society, a critical perspective, second edition, the R & L 

series in mass communication 

-Blak & Heroldsen; "A Texonomy of Concepts in Communication" (New York: Hastings 

House 1979) 

57. Brian Winston, Media Technology and Society, A history Rom the Telegraph to the 

Internet, London and New York 

58. Dwight Mgcdonald, "A Theory of Mass Culture" in Bombard Rosenberg and David 

White (eds) New York; The Free Press, 1975). 

59. James Watson & Anne Hill, Dictionary of Media & Communication Studies, Fifth 

Edition, Arnold, London. 

60. James Watson, Media Communication, An Introduction to Theory and Process, Second 

Edition, Britian, 2003. 

61. John Hartley, Communication, Cultural and Media Studies, the key Concepts, third 

Edition,2005. 

62. john Storey, Cultural Studies and the Study of Popular Culture, Second Edition. 

63. john Storey, Cultural Studies and the Study of Popular Culture, Second Edition. 

64. Pierre Bourdieu, The Aristocracy of Culture, In Media Culture & Society, A Critical 

Reader, Richard Collins and et.al,, London. 

65. Pierre Bourdieu, The production of  belief : contribution to an economy of symobolic 

goods, Richard Collins and et.al, Media Culture & Society, A critical reader, London. 

66. Richard West, Lynn H. Turner, Introducing Communication Theory, Analysis and 

Application, London, 2000. 

67. Rivers, William and wibur schramn; Clifford G. Christian Responsibility in Mass 

Communication New York Harpes and Row 1980.( 

68. Stan Le Roy Wilson, Mass Media/Mass Culture, An Introduction, Third Edition, New 

York, 1995. 

69. Stuart Hall, Cultural Studies: Two Paradigms, Richard Collins and et.al, Media Culture 

& Society, A critical reader, London 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

434 
 

  لح        16

  راح   همة ف  تاديخ علم االتصال

  راح  ق   الميال   ) ق.م (

 الانة الحدث

 20,000تقريبتتتتتتاً  هو تاريخ تقريبي ألول اكتشاف رسومات داخل الكهوف وجدت ما قبل التاريخ

 ق.م

طورالمصتتريون ل تتة الصتتورة والتتتي تستتمى بالهيروغليفيتتة فتتي نفتتس الوقتتت تقريبتتاً 

استتتطاع الستتومريون بمستتاعدة المصتتريين والهنتتود والستتاميين متتن تطتتوير ل تتة غيتتر 

 ة المسمارية على ألواح الطين مصنفة حفظت بالكتاب

 ق.م 3500تقريباً 

 ق.م 2500تقريباً  اكتشف المصريون ورق البردي 

 ق.م 1800تقريباً  تم تطوير أول نظام هجائي في الشرق األوسط

 ق.م  1580 تم إصدار أول كتاب يتسم بالعالمية في مصر وهو ) كتاب المي ت (

 ق.م  540 تم افتتاح أول مكتبة عامة في أثينا

 ق.م  300 كان الهندوس هم أول من استخدموا األرقام

قوق  ق.م  200 أتقن اليونانيون صناعة البرشمان وهو ورق نفيس شبيه بالر 

 ق.م  100 استخرج اليونانيون والرومان الحبر من الحب ار

استتتحدث الرومتتان صتتناعة الكتتتب الضتتخمة كمتتا وأوجتتدوا أنظمتتة مثتتل حقتتوق النشتتر 

 ومراقبة المطبوعات والتأليف 

 ق.م  100

 ق.م   63 اكتشف العبد الروماني ) ماركوس تيرو ( نظام كتابة مختزل وعملي .

 

  راح   ا بعد الميال   )م(

 السنة الحدث

 م 100 600تطورت صناعة الورق في الصين وانتشرت في اسيا والعالم العربي في سنة 

 م 105

فحات مطويتتة وحينهتتا أختتذت الكتتتب أشتتكاالً تتتم استتتخدام ورق البرشتتمان علتتى شتتكل صتت

 مألوفة وقياسية 

 م 150

 م 700 تم استخدام الطباعة على كتب خشبية وحجرية ألول مرة في آسيا
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 م 700 نقل العرب التقنيات الصينية لصناعة الورق إلى ال رب

 The Diamondتتم إصتتدار أول كتتاب كامتتل باستتخدام الطباعتتة علتى الكتتتل وهتو )

Sutra) 

 م 868

 م 1000 استخدم أول نظام متحر  مصنوع من الطين في الصين

 : تم تطوير نوع معدني متحر  لصناعة الورق في أسيا 1400

 :اكتشف العالم األلماني جوتنبرغ الطباعة باستخدام األلواح المعدنية المتحركة 1450

ي ألمانيتا، : طور جوتنبرغ النتوع المعتدني المتحتر  والصتحافة المكتوبتة باليتد فت1450

 وتم حينها طباعة االنجيل

  أسس  وليام كاكستون أول مطبعة في وست منستر في إنجلترا:  1477

 م 1400

 

 

 

 بدأت الجرائد بالظهور في أوروبا

 تم تأسيس أول مكتب بريدي وذلك بتوصية من الملكة إليزابيث األولى

 م 1550

 م 1591

 اظهرت أول الجرائد في ألمانيا وفرنسا وبلجيك

 اكتشف الدكتور روبرت هو  نظام اإلعالم اإلشاري ) باستخدام اإلشارات (

 م 1600

 1684م 

 ظهرت أول جريدة يومية في لندن وهي ) كورنت اليومية (

 ( The Gentlemen's Magazineتم نشر أول مجلة في لندن وهي ) 

 م 1700

 م 1731

 ونوغراف الحاكي( جهاز الف Niepaceاستحدث العالم الفرنسي )  : 1822

 : بدأ أول تداول بين وسائل اإلعالم في أول صحيفة اسمها نيويور  صن 1833

 : عرض أول تل راف 1837

 اكتشف العالم صامويل مروس التل راف : 1837

 : طور داجير أول أسلوب تصوير عملي 1839

 

 

 

 م 1800

 اكتشف العالم كريستوفر سكولز اآللة الكاتبة : 1868

 ع الكساندر بل جهاز الهاتف: اختر 1876

 : أرسل الكساندر بيل أول رسالة هاتفية 1876

 أجرى العالم توماس إديسون تطويراً على جهاز الفونوغراف : 1877
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 : منح أديسون براءة اخترع المصباح الكهربائي1879

 استحدث العالم ) ووترمان ( أول قلم حبر يحوي على عبوة : 1884

 اعة الفلم على شريط دوار: اتقن استيمان صن 1884

 أنتج العالم ) أوتمار ميرجينتالر ( أول جهاز لتنضيد الحروف المطبعية : 1886

 : طور العالم ) جورج إيستمان ( أول فلم تصويري عملي 1889

 : اكتشف األخوان ) لومير ( أول نظام للصور المتحركة 1894

 جمهور: اخترعت الصور المتحركة وعرضت أول االفالم لل 1894

 : نقل ماركوني الرسائل عبر الراديو1895

 اكتشف العالم ) ماركوني ( نظام اإلتصال الالسلكي الفعال : 1895

 

 

 

 م 1850

 : استحدث العالم ) فيسندن ( أول بث قنوات الراديو 1906

 ( إذاعة الراديو بشكل منتظم ومبرمج في بيتسبيرغ KDKA: بدأت )  1920

ر العالم 1923  ) جنكنز ( استخدام التلفاز : طو 

 : أنتج األخوان ) وورنر( أول فلم صوتي 1926

عة ( لتسجيل صتور  1927 : استخدم العالم ) بيرو( في لندن أقراص فونوغرافية ) مشم 

 تلفزيونية

 أول أطول فلم عرض بمصاحبة الصوت  م ني الجاز: كان  1927

 ( قنوات التلفاز RCA: عرضت ) 1933

 ل كمبيوتر رقمي مكون من اجزاء الهاتف: انتج أو 1937

 : أذيعت أول برامج تجارية على التلفاز 1941

 

 

 

 

 

 

 م 1900
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 : اخترع اإلطار الرئيسي للكمبيوتر في جامعة بنسلفانيا1946

 : بدأت عمل شبكة التلفاز في الواليات المتحدة 1949

 يديو الم ناطيسي: أوجد العالم )بن  كروسبي( وألول مرة ما يعرف بمسجل الف 1951

 : بدأ استخدام األلوان على شاشة التلفاز في الواليات المتحدة 1954

 (  VTR: اخترعت أشرطة تسجيل الفيديو )  1956

( عتتن شتتبكتها التجاريتتة الرباعيتتة التجاهتتات لبتتث Ampex: كشتتفت شتتركة )  1956

 مقاطع الفيديو المسجلة

 صناعي ) سبوتنيك ( : اطلق االتحاد السوفيتي أول قمر اتصاالت 1957

 : أنشأ علماء الفضاء األمركيين وسائل اتصال رادار مع كوكب الزهرة 1959

: تم إنشاء أول حلقتات اتصتال مشتتركة لإلنترنتت فتي البنتتاغون وذلتك لتأستيس  1969

 نظام اتصاالت المركزي يستطيع مقاومة األضرار النووية 

 (  VCR: قدمت أول مسجالت أشرطة فيديو )  1970

 : تم اختراع المعالج المص ر 1971

: تتتم تستتويق أول كمبيتتوتر مصتت ر كمتتا وبتتدأت عمليتتة البتتث باستتتخدام األنستتجة  1975

 ( ببث برامج إلى أنظمة كيبل  HBOالبصرية كما بدأت ) 

 

 م 1950

 :اكتشف المهندسون األمريكيون الليزر 1960

ز متن مدينتة لتوس انجلتوس : استقبل مش ل الكيبل ) سان ديي و ( إشتارات التلفتا 1961

 لتوزيعها على المشتركين

( اتصتتاالً متتن ختتالل الهتتاتف والتلفتتاز بتتين Telestar: أنشتتأ القمتتر الفضتتائي )  1962

 الواليات المتحدة وأوربا

: دخلتتت مزايتتا للشتتريط التستتجيلي المم تتنط باستتتحداث القتترص المم تتنط التتذي  1965

 عة التسجيل وإعادة تش ليهيتمتع بمزايا عديدة منها إمكانية توقيف ومتاب

 (VTR( أول شريط فيديو تسجيلي وهو ) Sony: أنتجت شركة )  1967

 

 

 

 

 م 1960
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 ( أول شريط فيديو تسجيلي ملونAmpex: أنتجت شركة )  1968

: جرى أول اتصال صوتي ومرئي بين الواليات المتحتدة وعلمتاء الفضتاء علتى  1968

 سطح القمر 

 م 1972 (VCRمرة كاسيت فيديو تسجيلي )  ( وألولSonyأنتجت شركة ) 

 م 1975 ( BETA( ما يعرف بـ شريط ) Sonyأنتجت شركة ) 

( ذو التتتترأس VHS( الشتتتتريط التستتتتجيلي )  Matsushita: قتتتتدمت شتتتتركة ) 1977

 المتحر 

( وهو أول نظام كيبل تفاعلي بدأ في كولومبس اوهتايو  Qube: تم تفعيل نظام ) 1977

 ( والتي دخلت السوق بسعر مناسب  VCRجهاز )  200000كما وتم بيع  

 

 

 م 1977

 م 1978 ( مش ل أقراص الفيديو الليزري Magnavoxأنتجت شركة ) 

 م 1980 دخلت شركات التصنيع األمريكية سوق المستهلك لألقراص

 م 1981 ( مش ل شريط الفيديو RCAأنتجت شركة ) 

 م 1982 أنتج القرص المدمج الصوتي

 م 1984 - 1983 ( إلى السوق VHS( وشريط )  Betaم ) تم إقحا

( علتتى بتتث القنتتوات التلفزيونيتتة الصتتوتية FCCصتتادقت لجنتتة اإلتصتتاالت الفيدراليتتة ) 

 المجس مة

1984 

( وهي شبكة إلكترونية عالمية واسعة النطاق بتقديم معلومات متنوعة  WWWبدأت ) 

 لمناطق متعددة .

 م 1990

 م 1994 و على اإلنترنتظهرت أول محطات رادي

 م 1997 ظهرت أشرطة الفيديو الرقمية ألول مرة

 م 1998 بدأت عملية إذاعة التلفزيون الرقمي

( عملية تختزين موستيقى أكثتر فاعليتة كمتا واصتبحت الفيروستات التتي  MP3جعلت ) 

 تهاجم الكمبيوتر أكثر شيوعاً 

 م 1999

 م 2000 ل بسيط وشائعوفر نابستر عملية اصدار مجاني للموسسقى بشك

 بدأت خدمات الراديو السمعية والرقمية المعتمدة على االقمار الصناعة بالتطور

 

 م 2001
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  جامعة هوارد –دكتوراة في االتصال الجماهيري

 /واشنطن 

  جامعة  –دكتوراة في النقد األدبي واألدب المقارن

 القاهرة 

 هيري  بجامعة فيالدلفيا  أستاذ االتصال الجما 

 المؤلفات 

 
 أوال : في االتصال 

)دبي:مؤسسة البيان للصحافة والطباعة  ااعالم والتنمية : نمو    قترح لالتصال التنموي .1

 (.1985والنشر 

 (.2005دار مجدالوي   2)ط قضايا إعال ية .2

تقتديم " )دبي:مؤسستة البيتان للصتحافة والطباعتة " تحريتر و  داسات ف  ااعالم والتنمية العربي ة .3

 (.1989والنشر 

 (.2006عمان : دار مجدالوي   ، 5)ط,  االتصال وااعالم ف  المجتمعات المعاصر  .4

عمتان :دار آرام للدراستات والنشتر  2تأليف ويميتر ودومينتك )ترجمتة()ط - ناهج ال حث ااعال   .5

1998.) 

 (  1997عمان : دار آرام للدراسات والنشر 2) ط   العرب ش إ اد  المؤساات ااعال ية ف  الوط .6

 (2008مزيدة عمان : دار الشروق ، 3)ط العالقات العا ة واالتصال ااناان  .7

 (1999)عمان : دار الشروق  االتصال الجماهيري .8

 (1999)عمان : دار الشروق  تحديات ااعالم : المصداقية الحرية والهيمنة الثقافية .9

 للنشر والتوزيع (. 2008عمان :  دار البركة  2)ط   ضوء علم االتصالنصو   تراثية ف .10

)عمان : دار مجدالوي  باالشترا  مع د.محمد عبيدهللا .  فنون الكتابة ااعال ية : فش المقالة  .11

2001.) 

 ( 2005)عمان : دار مجدالوي  . االتصال وسياساته وتثثيراته استراتيجيات .12

 ( 2008أمانة عمان الكبرى    -ان :الدائرة الثقافية )عم     ف  الثقافة ااعال ية .13

" ومشاركة بمجموعة دراسات " تحرير وتقديم  االتصال والتنمية الماتدا ة ف  الوطش  العرب   .14

 ( 2009جامعة فيالدلفيا عمان    

 (2010 اد ال ركة  -عمان : تحت الطبع )     الدعاية والرأي العام :  فاهيم وتط يقات .15
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 AFRO-ARAB CENTRICITY: A MODE FOR DEVELOPMENTِة        .16

COMMUNICATION   (CANADA,  ONTRIO: JERUSALEM 

INTERNATIONAL PUBLISHINGHOUSE,1982( 

 ثانيا : ف  النقد األ ب  :

  (.1975)بيروت : مركز األبحاث  فلاطيش ف  الرواية العربية .1

 (.1978زيع )طرابلس : الشركة العامة للنشر والتو قراءات ف  األ   .2

 (2009عمان : جا عة فيال لفيا  /  2) ط  الحركة ال عرية ف  فلاطيش المحتلة .3
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